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Abstrakt 

Diplomová práce je zaměřena na finanční zdraví společnosti, která se zabývá distribucí 

lodí závodních tříd po celém světě. Hlavním cílem diplomové práce je zhodnocení 

dosavadní finanční situace podniku a navrhnout cesty k jejímu zlepšení. Nejprve se 

práce se věnuje teoretickým východiskům ekonomické analýzy společnosti. Poté jsou 

tato teoretická východiska na společnost prakticky aplikována. Následně jsou, dle 

zjištěných výsledků, interpretované výsledky uskutečněné analýzy hospodářská situace 

podniku a navržena opatření, která by zajistila pozitivně hodnocenou finanční kondici 

analyzované společnosti. 

 

 

Abstract 

This diploma thesis is focused on the financial health of the company, whose business is 

based on distribution of racing class ships all over the world. The main goal of the 

diploma thesis is to evaluate the financial situation of the company and to propose ways 

to improve it. At first, the thesis deals with the theoretical basis of the company's 

economic analysis. Then these theoretical starting points for the company are practically 

applied. Consequently, according to the results, the economic situation of the company 

is interpreted and measures have been proposed to ensure a positive financial condition 

of the analyzed company. 
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ÚVOD 

Tématem diplomové práce je zhodnocení finanční situace vybraného podniku. 

Pomocí vybraných metod lze analyzovanému podniku poskytnout souhrnný přehled o 

vlastní ekonomické situaci a jejím vývoji v průběhu let. Výsledky analýzy lze použít 

v rámci srovnání podniku s konkurenty a tím analyzovat vlastní konkurenceschopnost. 

Analýza taktéž definuje silné a slabé stránky v hospodaření podniku a pomocí jejího 

sestavení podnik jednodušeji definuje problémy, kterým čelí a může snáze podniknout 

kroky vedoucí ke zlepšení svého finančního zdraví. 

Diplomová práce je zaměřena na zhodnocení finanční situace společnosti, jejíž 

hlavní ekonomickou činností je obchodní činnost v rámci prodeje závodních plachetnic. 

Jednatel společnosti mne kvůli ochraně údajů požádal, aby v diplomové práci nebyla 

společnost jmenována. Z tohoto důvodu je v práci dále používán pojem „analyzovaná 

společnost“. Společnost distribuuje plachetnice čtyř lodních tříd, které si zákazníci 

kupují za účelem zábavy, majoritními klienty analyzované společnosti jsou však 

vrcholoví sportovci v závodním jachtingu. Hlavním tahounem businessu analyzované 

společnosti je prodej plachetnic lodní třídy FINN. Lodní třída FINN je jedna z lodí 

zařazeným mezi olympijské třídu a analyzovanou společností byla dodávána 

sportovcům, kteří se představili i na Olympijských hrách v roce 2016 na v Rio de 

Janeiru. 

Pro vypracování diplomové práce byla analyzovaná společnost zvolena 

z důvodu dobré domluvy s jednatelem společnosti a ochoty poskytnout materiály a 

informace potřebné ke zpracování diplomové práce. Samotné vedení společnosti zajímá, 

v jakém bodě se nachází finanční zdraví společnosti.  

Diplomová práce je rozložena do několika částí. Teoretická východiska práce 

jsou zaměřena na teoretický podklad práce a popis analytických nástrojů, které budou 

využity následně v praktické části. 

Kapitola analýza současné situace je zaměřena na aplikace ekonomických metod 

na analyzovanou společnost v letech 2011 – 2015 (finální výkazy za rok 2016 budou 

dostupné až po konci června roku 2017). Cílem analýzy současné situace je zhodnocení 

finanční výkonnosti podniku a výsledné hodnoty vyhodnotit. 
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V závěrečné kapitole návrhy řešení jsou navrhnuty doporučení, které eliminují 

hrozby a slabé stránky společnosti, které byly v rámci práce odhaleny. 
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1 CÍL PRÁCE A METODY ZPRACOVÁNÍ 

Hlavním cílem diplomové práce je zhodnotit finanční situaci zvoleného podniku a 

na základě analýzy finanční situace poté sestavit návrh opatření vedoucích ke zlepšení 

finančního zdraví podniku. Dílčím cílem diplomové práce je: 

- analyzovat současný stav ve společnosti, 

- pomocí vybraných metod provést komparaci s konkurencí, 

- identifikovat trendy ve vývoji, 

-identifikovat slabé a silné stránky.  

- sestavit návrh opatření vedoucích ke zlepšení finančního zdraví podniku. 

V diplomové práci bude provedena strategická analýza podniku, zahrnující model 

7S, Porterovu analýzu pěti sil, analýzu makrookolí. Následně je na základě těchto 

analýz sestavena syntéza výsledků strategické analýzy. Následně bude provedena 

horizontální a vertikální analýza rozvahy a výkazu ztráty a analýza ekonomického 

normálu. Budou provedeny analýzy finančních ukazatelů společnosti a sestaveny 

vybrané bankrotní a bonitní modely. Analyzovaná společnost bude také porovnána 

s konkurencí.  

Teoretická část diplomové práce je zpracována pomocí odborné literatury, sborníků 

a odborných textů. V diplomové práci bude použita metoda analýza a syntézy, metody 

matematické, logické a metody porovnání. 

V analytické části bylo využito finančních výkazů společnosti. Pro diplomovou 

práci bylo sestaveno z poskytnutých finančních výkazů i výkaz cash flow, který 

společnost za běžných podmínek nesestavuje.  

Pro získání informací o finanční situaci zahraniční konkurence bylo využito 

databáze AMADEUS, v rámci diplomové práce byly také využity údaje z Českého 

statistického úřadu a údaje z Ministerstva průmyslu a obchodu. 
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

V následujících kapitolách jsou uvedeny základní doporučené metody, které 

dopomůžou ke zhodnocení situace podniku. Jedná se o horizontální a vertikální analýzu 

rozvahy, výkazu zisků a ztrát. Dále jsou charakterizovány rozdílové ukazatele, 

ukazatele finanční stability, rentability, likvidity a aktivity. Je využita rovnice 

ekonomického normálu, vypočítány ukazatele s využitím cash flow a bankrotní a 

bonitní modely hodnocení situace podniku. 

 

2.1 Finanční řízení a finanční analýza 

Finanční řízení a rozhodování je nedílnou součástí všech aktivit podnikové 

existence. Vychází a plní nezastupitelnou roli v rámci celkového řízení a rozhodování 

podniku. Pro finance je charakteristické, že plní syntetickou roli, neboť pomocí 

finančních prostředků a kategorií lze převést na společného jmenovatele různé aktivity a 

činnosti a ohodnocovat a porovnávat různé podnikové činnosti.1 

Finanční analýza firmy je formou metody, která hodnotí finanční hospodaření 

společnosti, při níž se zpracovávají data, která jsou prvotně zachycena v peněžních 

jednotkách. Tato data se třídí, agregují, poměřují mezi sebou navzájem. Z dat jsou 

identifikovány vztahy mezi těmito daty, hledají se souvislosti mezi vzájemnými vztahy 

a určuje se jejich vývoj.2 

2.2 Podstata a definice finanční analýzy 

Nejvýstižnější definicí finanční analýzy je, že finanční analýza představuje 

systematický rozbor získaných dat, která jsou obsažena především v účetních výkazech. 

Finanční analýzy v sobě zahrnují hodnocení firemní minulosti, současnosti a 

předpovídání budoucích finančních podmínek.3 

Úkolem finanční analýzy je pokud možno komplexně posoudit úroveň současné 

finanční situace podniku (finanční zdraví), posoudit vyhlídky na finanční situaci 

                                                 
1DLUHOŠOVÁ, Dana. Finanční řízení a rozhodování podniku: analýza, investování, oceňování, riziko, 

flexibilita, 2006, s.11. 
2 KRAFTOVÁ, Ivana. Finanční analýza municipální firmy. 2002, s. 25. 
3 RŮČKOVÁ, Petra. Finanční analýza: metody, ukazatele, využití v praxi.,2011, s.9 
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podniku v budoucnosti a připravit opatření ke zlepšení ekonomické situace podniku, 

zajištění další prosperity podniku, k přípravě a zkvalitnění rozhodovacích procesů.4 

Samotná analýza spočívá v kvalitním zpracování účetních výkazů a následném propočtu 

náležitých ukazatelů. Z položek rozvahy, výkazu zisků a ztrát a z přehledu peněžních 

toků lze vyčíst nespočet finančních údajů, které slouží právě jako přesné podklady pro 

výpočty ukazatelů.5 

Finanční analýza má svůj smysl z časového pohledu ve dvou rovinách:  První 

rovinou je fakt, že se ohlížíme do minulosti a máme šanci hodnotit, jak se firma vyvíjela 

až do současnosti, přičemž kritérií ohodnocení je možno nalézt celou řadu. Druhou 

rovinou je fakt, že finanční analýza nám slouží jako základ pro finanční plánování ve 

všech časových rovinách. Umožní nám proto jak plánování krátkodobé, spojené 

s běžným chodem firmy, tak i plánování strategické související s dlouhodobým 

rozvojem firmy. Pracujeme-li s daty ex post, hodnotíme firemní minulost a máme 

podklady pro zpracování finanční analýzy. Výsledky finanční analýzy jsou pak 

zpravidla vstupními údaji pro finanční plánování. Finanční plánování pracuje s daty ex 

ante a zkoumá finanční perspektivy konkrétní společnosti.6 

Finanční analýzu jako zdroj pro rozhodování potřebují nejen samotní manažeři 

podniku, ale i investoři, obchodní partneři, státní instituce, zahraniční instituce, 

zaměstnanci, auditoři, konkurenti, burzovní makléři a v neposlední řadě i odborná 

veřejnost.7 

Manažeři využívají finanční analýzu pro krátkodobé ale zejména také pro 

dlouhodobé finanční řízení podniku. V nejširším slova smyslu zahrnuje finanční analýza 

škálu metod, které přispívají k řešení nejrůznějších rozhodovacích úloh. Vedle 

posouzení finanční situace podniku a analýzy finančního postavení je možne ji využít 

                                                 
4 DLUHOŠOVÁ, Dana. Finanční řízení a rozhodování podniku: analýza, investování, oceňování, riziko, 

flexibilita, 2006, s. 68. 
5 RŮČKOVÁ, Petra. Finanční analýza: metody, ukazatele, využití v praxi.,2011, s.20 
6 RŮČKOVÁ, Petra. Finanční analýza: metody, ukazatele, využití v praxi.,2011, s.21 
7 KNÁPKOVÁ, Adriana a Drahomíra PAVELKOVÁ. Finanční analýza: komplexní průvodce s příklady.,  

2010, s. 15. 
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k rozhodování o investicích, o způsobu financování dlouhodobého majetku, k volbě 

vhodné kapitálové struktury, k sestavení finančního plánu atd.8 

Věřitelé předpokládají, že podnik bude chtít dostát svým závazkům a udělá vše 

potřebné, aby tuto povinnost spolnil. Věřitelé tedy prvotně nahlížejí na to, zda podnik 

bude moci objektivně uhradit své závazky v době jejich splatnosti.9 

Beze sporu je uživatelem účetních výkazů i samotný stát. Stát a jeho orgána se 

zajímají o finanční data např. pro statistiku, pro kontrolu plnění daňových povinností, 

rozdělování finanční pomoci výpomoci jako jsou dotace či vládou zaručené úvěry.10 

U finanční analýzy vycházíme s analýzy standardních účetních výkazů. U 

analyzované firmy hodnotíme všechny oblasti hospodaření – tj. oblast zadluženosti, 

likvidity, rentability a aktivity, popřípadě jsou vyjádřeny ukazatele kapitálového trhu. 

Analyzované ukazatele a jejich hodnoty se musejí hodnotit v čase a se situací v odvětví, 

do kterého analyzovaný podnik patří. Je třeba se zabývat vztahy mezi jednotlivými 

ukazateli a analyzovat souvislosti. 

2.2.1 Finanční informace 

Systém finanční analýzy využívá spousty relevantních informací. Celkově lze 

shrnout údaje pro finanční analýzu do následujících oblastí. 

Finanční informace zahrnují účetní výkazy a výroční zprávy, vnitropodnikové 

informace, prognózy finančních analytiků a vedení firmy, burzovní informace, zprávy o 

vývoji měnových relací a úrokových měr. 

Kvantifikovatelné nefinanční informace obsahují firemní statistiky produkce, 

odbytu, zaměstnanosti, prospekty, normy spotřeby, interní směrnice. 

Nekvantifikovatelné informace představují zprávy vedoucích pracovníků 

jednotlivých útvarů firmy, komentáře manažerů, odborného tisku, nezávislá hodnocení, 

prognózy.11 

 

                                                 
8 KNÁPKOVÁ, Adriana a Drahomíra PAVELKOVÁ. Finanční analýza: komplexní průvodce s příklady.,  

2010, s. 15. 
9 GRÜNWALD, Rolf a Jaroslava HOLEČKOVÁ. Finanční analýza a plánování podniku,. 2007, str. 20. 
10 GRÜNWALD, Rolf a Jaroslava HOLEČKOVÁ. Finanční analýza a plánování podniku,. 2007, str. 31. 
11 DLUHOŠOVÁ, Dana. Finanční řízení a rozhodování podniku: analýza, investování, oceňování, riziko, 

flexibilita., 2006,  s. 69. 
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2.3 Zdroje informací pro finanční analýzu 

Zpracování finanční analýzy vyžaduje data, která tvoří kvalitní východisko pro 

zpracování a dosažení relevantních výsledků.12 Kvalita těchto dat je základem pro 

úspěšnou finanční analýzu. Data by měla být nejen kvalitní ale také komplexní. 

Důvodem pro toto tvrzení je fakt, že je nutno podchytit data, která by mohla jakýmkoli 

způsobem zkreslit výsledky hodnocení finančního zdraví společnosti.13 

Zdrojů pro podklady finanční analýzy je nespočet, k základním prvkům však patří: 

a) finanční účetnictví, 

b) naturální ukazatele, 

c) vstupy z fundamentální analýzy, 

d) údaje z finančního trhu nebo kapitálového trhu. 

 

Je dokonce i prokázané, že pro kvalifikovaného finančního analytika jsou cenné 

i informace, které jsou obecně považovány za omezeně využitelné – jako fámy, 

pomluvy atd. Standardním informačními zdroji pro finanční analýzu jsou však: 

a) Účetní výkazy: výkazy finančního účetnictví, výkazy vnitropodnikového 

účetnictví 

b) Výroční zpráva: obsahuje minimálně obsah, jež je definován Zákonem o 

účetnictví 

c) Prospekty cenných papírů14 

2.3.1 Vstupy finanční analýzy 

Základním účetním výkazem každého podniku je jeho rozvaha, jež informuje o 

tom, jaký majetek podnik vlastní a z jakých zdrojů je tento majetek financován. 

Rozvaha je sestavována k určitému datu (rozvahový den) a vždy musí platit bilanční 

rovnost (aktiva musí být rovny pasivům). Rozvaha je podřízena vyhlášce č. 500/2002 

Sb., ve znění pozdějších předpisů, jež podrobně popisuje všechny její položky.15 
                                                 

12 KNÁPKOVÁ, Adriana a Drahomíra PAVELKOVÁ. Finanční analýza: komplexní průvodce s 

příklady.,  2010, s. 16. 
13 RŮČKOVÁ, Petra. Finanční analýza: metody, ukazatele, využití v praxi., 2011, s. 21. 
14 KALOUDA, František. Finanční analýza a řízení podniku., 2016, s. 58 – 59. 
15 KNÁPKOVÁ, Adriana a Drahomíra PAVELKOVÁ. Finanční analýza: komplexní průvodce s    

příklady.,  2010, s. 21. 
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U rozvahy budeme sledovat: 

• stav a vývoj bilanční sumy; 

• strukturu aktiv, její vývoj a přiměřenost velikosti jednotlivých položek; 

• strukturu pasiv, její vývoj s důrazem na podíl vlastního kapitálu, 

bankovních a dodavatelských úvěrů; 

• relaci mezi složkami aktiv a pasiv.16 

 

Dalším důležitým výkazem, je výkaz zisku a ztráty. Výkaz souhrnně zobrazuje 

náklady a výnosy za jednotlivé činnosti společnosti a je sestavován v aktuálním 

principu, tedy náklady a výnosy jsou zobrazeny v období, do kterého opravdu patří.17 

Pro majitele společnosti také může být důležitý výkaz cash flow, který 

zachycuje vznik a použití peněžních prostředků společnosti. Tento výkaz je obrazem 

příjmů a výdajů podniku za dané období, přičemž je ze strany uživatelů žádoucí, aby 

příjmy převyšovaly výdaje.18 

2.3.2 Novelizace účetních výkazů 

Dne 25.08.2015 podepsal prezident České republiky novelu zákona o účetnictví, 

která s účinností od 01.01.2016 přinesla řadu novinek a změn, jež reagují na nutnost 

transpozice směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/34/EU ze dne 26.6.2013 o 

ročních účetních závěrkách a souvisejících zprávách některých forem podniků, o změně 

směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/43/ES a o zrušení směrnic 78/660/EHS a 

83/349/EHS. Tato novela byla dne 10. 09. 2015 vyhlášena ve Sbírce zákonů pod číslem 

221/2015 Sb.19 

Zákon č. 221/2015 Sb, zákon kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, 

ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony přinesl tyto hlavní změny a to: 

                                                 
16 RŮČKOVÁ, Petra. Finanční analýza: metody, ukazatele, využití v praxi., 2011, s.  22. 
17 GRÜNWALD, Rolf a Jaroslava HOLEČKOVÁ. Finanční analýza a plánování podniku., 2007, s. 43. 
18 VOCHOZKA, Marek a Jaroslava HOLEČKOVÁ. Metody komplexního hodnocení podniku., 2011, s. 

18. 
19 Novela prováděcí vyhlášky k zákonu o účetnictví pro rok 2016. Daňaři online [online]. 2015 
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• doplnění definice subjektu veřejného zájmu – popisuje účetní jednotky, jež jsou 

považovány za subjekty veřejného zájmu, banky, pojišťovny, zajišťovny, penzijní 

společnosti a zdravotní pojišťovny.20 

• kategorizace účetních jednotek – rozdělení účetních jednotek na jednotky   mikro, 

malé, střední a velké. (1) Mikro účetní jednotka je ta, která k rozvahovému dni 

nepřekračuje alespoň 2 z uvedených hraničních hodnot: 

a) aktiva celkem 9 000 000 Kč, 

b) roční úhrn čistého obratu 18 000 000 Kč, 

c) průměrný počet zaměstnanců v průběhu účetního období 10. 

• kategorizace konsolidačních skupin účetních jednotek – v souladu §1c zákona č. 

221/2015 Sb. jsou konsolidační skupiny definovány malou, střední a velkou skupinu 

účetních jednotek. 

• zavedení povinnosti sestavovat a zveřejňovat zprávu o platbách - §32a odst. 1 

zákona č. 221/2015 Sb. stanovuje velká účetní jednotka, a subjekt veřejného 

zájmu.21 

• znovuzavedení jednoduchého účetnictví - §13b definuje pojem jednoduché 

účetnictví, které bylo znovu zavedeno. 

V reakci na nově zavedenou kategorizaci účetních jednotek byl do vyhlášky č. 

500/2002 Sb. kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o 

účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli 

účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, byl zaveden nový §3a, který stanovuje, 

která účetní jednotka má povinnost sestavovat rozvahu a výkaz zisků a ztrát v plném či 

zkráceném rozsahu, společně s obsahovým vymezením položek v těchto výkazech a 

dále vymezení obsahu informací uváděným v příloze k účetní závěrce. 

 

• Rozvaha 

Níže uvedené tabulky uvádějí povinnosti nově rozdělených účetních jednotek 

v souvislosti se zveřejňováním svých účetních výkazů. Každá účetní jednotka, 

rozdělena dle novelizace na jednotku mikro, malou, střední velkou má odlišnou 

povinnost v zobrazování výkazů, taktéž záleží na skutečnosti, zda je účetní jednotka 

                                                 
20 Zákon č. 221/2015 Sb, zákon kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, §1a. 
21 Zákon č. 221/2015 Sb, zákon kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, §32a. 
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auditovaná či nikoli. Analyzovaná společnost je dle novelizace společností malou bez 

povinností ověření auditorem. Náležitosti, které je povinností v rozvaze uvádět dle §9 

zákona o účetnictví jsou uvedeny v následující tabulce. 

 

Tabulka 1: Náležitosti rozvahy22 

ÚJ Rozvaha v rozsahu 

 
Plný Zkrácený 

Rozvaha ve zkráceném 

obsahu 

Mikro Které mají 

povinnost ověření 

ÚZ auditorem 

Které nemají povinnost 

ověření ÚZ auditorem 
Položky označené písmeny 

Malé Které mají 

povinnost ověření 

ÚZ auditorem 

Které nemají povinnost 

ověření ÚZ auditorem 

Položky označené písmeny 

a římskými písmeny 

s výjimkou C.II.1 a C.II.2 

Střední Vždy - - 

Velké Vždy - - 

 

Pro analyzovanou společnost z této novelizace vyplývá, že může svou rozvahu 

vykazovat ve zkráceném rozsahu. Tuto možnost zobrazení výsledků však nepoužije, 

jelikož z rozvahy v plném rozsahu se lépe analyzuje finanční zdraví podniku. 

 

• Výkaz zisků a ztrát 

Uvedená tabulka zobrazuje náležitosti, které musí dle nové vyhlášky obsahovat výkaz 

zisků a ztrát. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
22 Vlastní zpracování dle zákona 221/2015 Sb. 
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Tabulka 2: Náležitosti výkazu zisků a ztrát23 

ÚJ Výkaz zisků a ztráty v rozsahu 

 
Plný Zkrácený 

VZZ ve zkráceném 

rozsahu 

 Sestavují jednotky, které 

jsou obchodními 

společnostmi a splňují 

podmínky: 

  

Mikro 

Malé mají povinnost ověření 

ÚZ auditorem 

Nejsou obchodními 

společnostmi a nemají 

povinnost ověření ÚZ 

auditorem 

Položky označené 

římskými číslicemi 

nebo písmeny a 

výpočtové položky 

Střední 

Velké 
Vždy - - 

 

Analyzovaná společnost má povinnost vykázat výkaz zisků a ztrát v plném rozsahu, 

což se nijak nepříčí jejímu rozhodnutí, jelikož jak je uvedeno výše z výkazů v plném 

rozsahu je možnost analyzovat finanční situaci podniku podstatně lépe než z výkazů 

v rozsahu zkráceném. 

 

• Příloha v účetní závěrce 
 
Analyzovaná společnost má právo sestavovat přílohu v účetní závěrce ve zkráceném 

rozsahu, která zahrnuje informace dle §39 zákona 563/1993 kde musejí být uvedeny: 

- Informace o krátkodobých závazcích ke společníkům, 

- Informace o použitých obecných účetních zásadách a použitých metodách, 

- Informace o použitém oceňovacím modelu, 

- Výši závazkových vztahů, které k rozvahovému dni mají dobu splatnosti delší 

než 5 let, 

- Celkovou výši závazkových vztahů, které jsou kryty věcnými zárukami 

- Výši záloh, závdavků, zápůjček a úvěrů s uvedením úrokové sazby 

                                                 
23 Vlastní zpracování dle zákona 221/2015 Sb. 



 

- Výši a povahu jednotlivých položek výnosů a nákladů, které jsou mimořádné 

svým objemem nebo původem

- Celkovou výši závazkových vztahů, které nejsou uvedeny v

- Průměrný přepočtený počet zaměstnanců v

 

2.4 Strategická analýza

Hlavní funkcí strategické analýzy je vyhodnocení celkového výnosového 

potenciálu podniku. Tento výnosový 

potenciálu vnitřním, jímž daný podnik disponuje.

Vnější potenciál podniku lze vyjádřit šancemi a riziky, kterými disponuje 

podnikatelské prostředí (odvětví, relevantní trh), ve kterém se pohybuje analyzovaný 

podnik. Při analýze vnitřního potenciálu jde o zjištění, do jaké míry je podnik schopen 

využít šance vnějšího prostředí a čelit jeho rizikům. Vyjádřením vnitřního potenciálu 

podniku je souhrn jeho hlavních silných a slabých stránek a specifickou otázkou, z

podnik disponuje podstatnou konkurenční výhodou. 

 

 

Obrázek 1: Analýza vývoje potenciálu podniku
 

                                        
24 MAŘÍK, Miloš. Metody oceňování podniku: proces ocenění 
25 MAŘÍK, Miloš. Metody oceňování podniku: proces ocenění 

Potenciál 
vývoje podniku
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Výši a povahu jednotlivých položek výnosů a nákladů, které jsou mimořádné 

svým objemem nebo původem 

u výši závazkových vztahů, které nejsou uvedeny v 

Průměrný přepočtený počet zaměstnanců v průběhu účetního období.

Strategická analýza 

Hlavní funkcí strategické analýzy je vyhodnocení celkového výnosového 

potenciálu podniku. Tento výnosový potenciál je závislý na potenciálu vnějším a na 

potenciálu vnitřním, jímž daný podnik disponuje. 

Vnější potenciál podniku lze vyjádřit šancemi a riziky, kterými disponuje 

podnikatelské prostředí (odvětví, relevantní trh), ve kterém se pohybuje analyzovaný 

podnik. Při analýze vnitřního potenciálu jde o zjištění, do jaké míry je podnik schopen 

využít šance vnějšího prostředí a čelit jeho rizikům. Vyjádřením vnitřního potenciálu 

podniku je souhrn jeho hlavních silných a slabých stránek a specifickou otázkou, z

podnik disponuje podstatnou konkurenční výhodou. 24  

: Analýza vývoje potenciálu podniku25 

                                                 
Metody oceňování podniku: proces ocenění - základní metody a postupy

Metody oceňování podniku: proces ocenění - základní metody a postupy

Vnější potenciál

Národní 
hospodářství

Odvětví a trh

Vnitřní 
potenciál

Konkurence

Výši a povahu jednotlivých položek výnosů a nákladů, které jsou mimořádné 

 rozvaze 

průběhu účetního období. 

Hlavní funkcí strategické analýzy je vyhodnocení celkového výnosového 

potenciál je závislý na potenciálu vnějším a na 

Vnější potenciál podniku lze vyjádřit šancemi a riziky, kterými disponuje 

podnikatelské prostředí (odvětví, relevantní trh), ve kterém se pohybuje analyzovaný 

podnik. Při analýze vnitřního potenciálu jde o zjištění, do jaké míry je podnik schopen 

využít šance vnějšího prostředí a čelit jeho rizikům. Vyjádřením vnitřního potenciálu 

podniku je souhrn jeho hlavních silných a slabých stránek a specifickou otázkou, zda 

 

základní metody a postupy., 2007, s. 56. 

základní metody a postupy., 2007, s. 56. 

Národní 
hospodářství

Odvětví a trh
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Možný postup při strategické analýze je následující: 

1. Analýza a prognóza relevantního trhu 

2. Analýza konkurence a vnitřního potenciálu podniku 

3. Prognóza tržeb oceňovaného podniku.26 

2.4.1 SLEPTE analýza 

Pro vrcholové řízení podniku je důležité znát dobře okolí podniku, jeho prostředí 

a faktory, které podnik ovlivňují. Pomocí sledování a analyzování je podnik schopen se 

snáze zaměřit na činnosti, které jsou pro něj perspektivní a přinášejí mu konkurenční 

výhodu. 

Analýza podniku by měla být uskutečňována ve třech následujících na sebe 

navazujících krocích: 

• Analýza nejdůležitějších předpokladů o vývoji okolí, v němž byla 

formulována dosavadní strategie, včetně průběhu realizace této strategie. 

• Identifikace současného stavu a prognóza budoucího vývoje 

podnikatelského okolí, včetně očekávaných změn. 

• Ohodnocení významu identifikovaných změn pro určení nových 

příležitostí a hrozeb podniku.27 

Analýza SLEPTE je používána pro odhalení budoucího vývoje vnějšího 

prostředí společnosti. Jedná se o externí analýzu prostředí zaměřeného na společenské, 

právní, ekonomické, politické a technologické faktory. 28 

a) Politické faktory (Political factors) - týkají se zejména vládní politiky, 

stupně vládní intervence do ekonomiky, způsob podpory podnikání ze strany 

vlády. Je třeba analyzovat např. aktuální politickou situaci, pozici a stabilitu 

vlády, podporu zahraničního obchodu, postoj ke korupčnímu jednání. 

b)  Ekonomické faktory (Economic factors) – mezi ekonomické faktory se řadí 

úrokové sazby, fáze hospodářského cyklu, úroveň hospodářského růstu, 

inflace, směnné kurzy. 

                                                 
26 MAŘÍK, Miloš. Metody oceňování podniku: proces ocenění - základní metody a postupy., 2007, s. 58. 
27 Podnikátor. Analýza vnějšího okolí podniku [online]. 2012. 
28 SLEPT analýza. SLEPT analýza [online]. 2017. 
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c) Sociální faktory (Social factors) – sociální faktory ovlivňují poptávku po 

produktech o ochotu jednotlivců pracovat, jejich vlastnosti nejsou určeny jen 

jejich vlastním rozhodnutí ale také okolím. V úvahu je třeba brát 

demografické rozložení obyvatelstva, strukturu společnosti, náboženské 

vyznání, míru vzdělanosti obyvatelstva, velikost a mobilita pracovní síly, 

kupní sílu obyvatelstva. 

Sociální faktory budou mít také velký vliv na poptávku zboží, které je 

považováno za zboží luxusní, zboží normální a zboží základní potřeby. 

Pokud se jedná o normální zboží, je poptávka o toto zboží v případě zvýšení 

příjmů vyšší, při snížení příjmů se poptávka snižuje. Oproti tomu poptávka 

po luxusním zboží s výši příjmů výrazně roste, u zboží nezbytné základní 

potřeby  je poptávka neměnná.29 

d) Technologické a technické faktory (Technological and technical factors) – 

tyto faktory mají podstatný vliv na konkurenceschopnost podniku. V dnešní 

době je důležité, aby podnik nezaostal. V této oblasti lze sledovat především 

postoj k vědě a výzkumu, investice podniku do vědy a výzkumu, množství a 

dostupnost informací, nové pracovní postupy. 

e) Ekologické faktory (Ecological factors) – V současné době nejvíce 

analyzovaný faktor, na který je kladen veliký význam, jelikož státy jsou 

členy nejrůznějších organizací, které jsou zavázány k dodržování opatření, 

norem a limitů v oblasti ekologie. Mezi ekologické faktory se řadí způsob 

nakládání s odpady, ochrana ohrožených druhů zvířat, míra využití 

obnovitelných zdrojů energie, přístup k ochraně životního prostředí. 

f) Legislativní faktory (Legislative factors) – Toto prostředí je zpravidla 

vytvořeno státní mocí a jedná se zde o chystané a platné zákony a vyhlášky, 

státní regulace, regulace importu a exportu.30 

2.4.2 Porterova analýza pěti sil 

Tradičním přístupem strategické analýzy je Porterova analýza pěti sil, jenž je 

zaměřen na identifikaci vlivů působících na výnosnost odvětví. Model pěti sil je 

                                                 
29 KEŘKOVSKÝ, Miloslav. Ekonomie pro strategické řízení: teorie pro praxi., 2004, str. 39. 
30 Podnikátor. Analýza vnějšího okolí podniku [online]. 2012. 



 

doplněn nákladovým řetězcem odvětví, jež ukazuje, které podniky jsou v

pro konkurenci cenou a které z

 

Obrázek 2:Porterův model pěti sil
 

 

Porterova analýza pěti sil je zaměřen na analýzu:

• Rizika vstupu potenciálních konkurentů

ziskovost podniků. Na druhé straně jestliže je riziko vstupů nových 

konkuren

zvýšení ceny a dosažení vyššího zisku.

• Rivality mezi stávajícími podniky 

podniky mají příležitost zvýšit ceny a dosáhnout většího zisku, je

naopak velk

• Smluvní síly kupujících 

tlačí ceny dolů nebo požadují vysokou kvalitu nebo lepší servis, což 

zvyšuje výrobní náklady.

• Smluvní síly dodavatelů 

dokáží zvyšovat ceny a podnik musí toto zvýšení zaplatit nebo přistoupit 

na nižší kvalitu.
                                        

31 SEDLÁČKOVÁ, Helena a Karel BUCHTA. 
32Efektivnost informačních systémů
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doplněn nákladovým řetězcem odvětví, jež ukazuje, které podniky jsou v

pro konkurenci cenou a které z nich jsou zranitelné při cenovém útoku.

pěti sil32 

pěti sil je zaměřen na analýzu: 

Rizika vstupu potenciálních konkurentů - představuje hrozbu pro 

ziskovost podniků. Na druhé straně jestliže je riziko vstupů nových 

konkurentů nízké, podniky mohou využít výhody této příležitosti ke 

zvýšení ceny a dosažení vyššího zisku. 

Rivality mezi stávajícími podniky – jestliže je tato konkurenční síla slabá, 

podniky mají příležitost zvýšit ceny a dosáhnout většího zisku, je

naopak velká, dochází k cenové konkurenci a vzniká cenová válka.

Smluvní síly kupujících – kupující mohou být bráni za hrozbu, pokud 

tlačí ceny dolů nebo požadují vysokou kvalitu nebo lepší servis, což 

zvyšuje výrobní náklady. 

Smluvní síly dodavatelů – dodavatelé jsou pro podnik hrozba, jestliže 

dokáží zvyšovat ceny a podnik musí toto zvýšení zaplatit nebo přistoupit 

na nižší kvalitu. 
                                                 

SEDLÁČKOVÁ, Helena a Karel BUCHTA. Strategická analýza., 2006, s. 11. 
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• Hrozby substitučních výrobků – existence substitutů vytváří hrozbu 

limitující ceny, za kterou podnik prodává.33 

 

Porter tvrdí, že tyto síly působí silněji na podniky uvnitř mikrookolí a omezují je 

ve zvyšování cen a dosahování vyššího zisku. Uvedené konkurenční síly ovlivňují jak 

vývoj podniku, tak i vývoj mikrookolí a mohou se v průběhu času měnit. Úkolem 

strategických manažerů je poznat příležitosti a ohrožení podniku a formulace 

odpovídající strategie. Lze říci, že se tak děje přes výběr strategie k adaptaci na hrozby 

jedné nebo více z těchto pěti sil k dosažení konkurenční výhody. 

2.4.3 Model 7S 

Model 7S je technika, která je používána pro hodnocení kritických faktorů 

společnosti. Jedná se o sedmiprvkový způsob dekompozice organizace na 

komponenty34: 

• Strategie – vyjadřuje, jak organizace dosahuje své vize a reaguje na hrozby a 

příležitosti v daném oboru podnikání 

• Struktura – je myšlena jako obsahová a funkční náplň organizačního uspořádání 

ve smyslu nadřízenosti, podřízenosti, vztahu mezi podnikatelskými jednotkami, 

sdílení informací. 

• Systémy – formální a neformální procedury, které slouží k řízení každodenní 

aktivity organizace a zahrnují např. manažerské informační systémy, 

komunikační systémy, kontrolní systémy, inovační systémy. 

Výše zmíněné faktory jsou označovány jako „tvrdá 3S“. Následující faktor jsou 

označována jako „měkká 4S“ modelu, jelikož jsou méně hmatatelné a mají kulturní 

povahu. 

• Sdílené hodnoty – jsou to ideje a principy respektované pracovníky a některými 

dalšími zainteresovanými skupinami zainteresovaných na úspěchu firmy. 

• Schopnosti – profesionální znalost a kompetence existující uvnitř organizace. 

                                                 
33 DEDOUCHOVÁ, Marcela. Strategie podniku., 2001, s. 17-23. 
34 MALLYA, Thaddeus. Základy strategického řízení a rozhodování., 2007, s. 74. 



 

27 

 

• Styl – je vyjádření přístupu managmentu k řízení a k řešení vyskytujících se 

problémů. Je důležité si uvědomit, že ve většině množství organizací je rozdíl 

mezi formální a neformální stránkou řízení. 

• Skupina – lidské zdroje organizace a jejich rozvoj, školení, vztahy mezi nimi, 

funkce, motivace, chování vůči firmě. Navíc je dle literatury je třeba rozlišit 

mezi kvantifikovatelnými (formální systém motivace a odměňování, systém 

zvyšování kvalifikace) a nekvantifikovatelnými aspekty (morální hlediska, 

postoje loajalita vůči firmě). 

Tato technika vznikla v sedmdesátých letech, aby manažeři firem porozuměli 

složitostem, které jsou spojeny s organizačními změnami. Vedení firmy musí brát 

v úvahu všech sedm faktorů, aby bylo jisté, že implementovaná strategie bude úspěšná 

bez ohledu na velikost společnosti. Všechny faktory modelu 7S jsou vzájemně 

provázány a pokud vedení nebude věnovat dostatečnou pozornost jednomu z nich, může 

způsobit zhroucení ostatních faktorů. Význam i důležitost je u každého faktoru odlišná a 

s postupem času je možnost s větší přesností říci, jak se mění.35 

2.4.4 SWOT analýza 

SWOT analýza je nástrojem a koncepčním rámcem pro systematickou analýzu, 

zaměřenou na charakteristiku faktorů ovlivňujících strategické postavení podniku. 

Analýza rozlišuje dvě vnitřní charakteristiky podniku silné a slabé stránky podniku a 

dvě charakteristiky vnější a to příležitosti a hrozby.36  

 

2.5 Ukazatele finanční analýzy 

 

Účetní výkazy obsahují údaje, které lze použít přímo, potom mluvíme o 

absolutních ukazatelích. V rámci absolutních ukazatelů lze vymezit členění na 

ukazatele stavové a tokové. Stavové veličiny tvoří obsah výkazu rozvahy - obsahuje 

údaje o majetku a kapitálu k určitému datu. Oproti tomu výkaz zisků a ztrát a cash flow 

                                                 
35 MALLYA, Thaddeus. Základy strategického řízení a rozhodování., 2007, s. 73. 
36 SEDLÁČKOVÁ, Helena a Karel BUCHTA. Strategická analýza., 2006, s.91. 



 

28 

 

uvádí údaje za daný časový interval, tedy ukazatele tokové. Absolutní ukazatele slouží 

k analýze vývojových trendů a analýze struktury položek jednotlivých výkazů.37 

Pro finanční analýzu jsou základem ukazatele poměrové. Analýza pomocí 

poměrových ukazatelů je jednou z nejoblíbenějších metod proto, že umožní získat 

rychlou představu o základních finančních charakteristikách daného podniku. Postupem 

času je poměrových ukazatelů stále více, a proto musejí být rozčleněny dle jednotlivých 

oblastí. Jedná se o ukazatele zadluženosti, likvidity, rentability, aktivity a ukazatele 

kapitálového trhu, případně další. V následujících kapitolách jsou popsány vybrané 

poměrové ukazatele.38 

Pro analýzu finanční stránky podniku je třeba znát základní kategorie zisku: 

• EAT – výsledek hospodaření za účetní období 

• EBT – tato kategorie zisku zahrnuje daň z příjmu za běžnou a mimořádnou 

činnost. Jeho použití je vhodné pro porovnání výkonnosti i podniků sídlících 

v rozdílných státech.39 

• EBIT – tento ukazatel soustřeďuje pozornost na růst tržeb a řízení nákladů, 

jedná se o zisk před zdaněním a úroky. 

• EBITDA – ukazatel je hojně využíván u amerických podniků. Výhodou 

ukazatele je možnost komparace výkonnosti podniků nezávisle na politice 

odpisování.40 

 

Z rozdílu stavových ukazatelů získáme rozdílové ukazatele, jestliže tento vykázaný údaj 

dáme do poměru s jiným údajem, pracujeme s ukazateli poměrovými.41 

Rozdílové ukazatele nám slouží k analýze a řízení finanční situace podniku 

s orientací na jeho likviditu. K nejvýznamnějšímu rozdílovému ukazateli patří čistý 

pracovní kapitál, jež je definován jako rozdíl mezi oběžným majetkem a krátkodobými 

cizími zdroji, má významný vliv na platební schopnost podniku.  
                                                 

37FOTR, Jiří. Tvorba strategie a strategické plánování: teorie a praxe. 2012, str. 344. 
38 PAVELKOVÁ, Drahomíra a Adriana KNÁPKOVÁ. Výkonnost podniku z pohledu finančního 

manažera., 2009, s. 25-26. 
39 VOCHOZKA, Marek a Jaroslava HOLEČKOVÁ. Metody komplexního hodnocení podniku.,2011, s.18. 
40 PAVELKOVÁ, Drahomíra a Adriana KNÁPKOVÁ. Výkonnost podniku z pohledu finančního 

manažera., 2009, s. 19. 
41 GRÜNWALD, Rolf a Jaroslava HOLEČKOVÁ. Finanční analýza a plánování podniku.2007, s. 55 



 

Vzorec 1: Čistý pracovní kapitál

 

Jestliže má být 

kapitálu, tedy přebytek krátkodobých likvidní

Obrázek 3: Čistý pracovní kapitál

2.5.1 Průřezové metody 

Jako průřezové metody se označ

vývojových trendů – horizontální analýza (srovnání vývoje v

rozboru komponent – 

z výkazů k těmto komponentám).

Horizontální ana

v časové posloupnosti. Je vypočtena absolutní výše změn a její procentní vyjádření 

k výchozímu roku. 

 %

 

Vertikální analýza

procentního podílu k jediné zvolené základně položené jako 100 

                                        
42 REŽŇÁKOVÁ, Mária. Řízení pla
43NOVOTNÁ, Vendula. Hodnocení finanční situace podniku a jeho zabezpečení informačním systémem.
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ČPK = oběžná aktiva – krátkodobé závazky

: Čistý pracovní kapitál42 

Jestliže má být podnik likvidní, musí mít potřebnou výši relativně volného 

kapitálu, tedy přebytek krátkodobých likvidních aktiv nad krátkodobými závazky

istý pracovní kapitál43 

Průřezové metody  

Jako průřezové metody se označují zejména ukazatele, jež se využívají k

horizontální analýza (srovnání vývoje v čase) a k

 vertikální analýza (poměrové podíly jednotlivých položek 

těmto komponentám). 

Horizontální analýza se zabývá porovnáním změn položek jednotlivých výkazů 

časové posloupnosti. Je vypočtena absolutní výše změn a její procentní vyjádření 

Absolutní změna = Ukazatel t – ukazatel t-

% změna = Absolutní změna x 100 / Ukazatel 

Vertikální analýza vyjadřuje jednotlivé položky účetních výkazů jako 

jediné zvolené základně položené jako 100 

                                                 
Řízení platební schopnosti podniku., 2010, s. 35. 

NOVOTNÁ, Vendula. Hodnocení finanční situace podniku a jeho zabezpečení informačním systémem.
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rozbor rozvahy je základnou výše aktiv či pasiv a pro rozbor výkazu zisku a ztráty 

velikost celkových výnosů či nákladů.44 

2.5.2 Elementární metody 

V následujících kapitolách jsou uvedeny elementární metody, jež jsou využity 

pro finanční analýzu.  

2.5.2.1 Ukazatele finanční stability a zadluženosti 

Finanční stabilita podniku je charakterizována strukturou zdrojů financování. 

Finanční stabilitu je možno hodnotit na základě analýzy vztahu podnikových aktiv a 

zdrojů jejich krytí (pasiv). 

Mezi nejdůležitější ukazatele založené na porovnání údajů z bilance a 

umožňující hodnotit různé stránky finanční stability patří ukazatel podílu vlastního 

kapitálu na aktivech equity ratio neboli koeficient damofinancování. 

Tento ukazatel charakterizuje dlouhodobou finanční stabilitu a udává, do jaké 

míry je podnik schopen krýt své prostředky (majetek) vlastními zdroji a jak vysoká je 

jeho finanční samostatnost.45  

Někdy ja také uváděn jako doplňkový ukazatel k ukazateli věřitelského rizika a 

jejich součet by měl dát přibližně 1. Je považován za jeden z nejdůležitějších 

poměrových ukazatelů zadluženosti.46 

 

Equity ratio = Vlastní kapitál / Aktiva celkem 

Vzorec 2:  Equity ratio 

 

Pojmem zadluženost vyjadřujeme skutečnost, že podnik používá k financování 

aktiv ve své činnosti cizí zdroje, tedy dluh. V reálné ekonomice u velkých podniků 

nepřichází v úvahu, že by podnik financoval veškerá svá aktiva z vlastního anebo 

naopak z cizího kapitálu. Použití výhradně vlastního kapitálu totiž jednoznačně s sebou 

                                                 
44KNÁPKOVÁ, Adriana a Drahomíra PAVELKOVÁ. Finanční analýza: komplexní průvodce s příklady.,  

2010, s. 66. 
45 DLUHOŠOVÁ, Dana. Finanční řízení a rozhodování podniku: analýza, investování, oceňování, riziko, 

flexibilita., 2006, s. 73. 
46 RŮČKOVÁ, Petra. Finanční analýza: metody, ukazatele, využití v praxi., 2011, s.59. 
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přináší snížení celkové výnosnosti vloženého kapitálu. Naopak financování výhradně 

z cizích zdrojů by bylo pravděpodobně spojeno s obtížemi při jeho získávání. 

Ukazatelem pro hodnocení přiměřenosti zadlužení podniku je ukazatel celkové 

zadluženosti nebo-li ukazatel věřitelského rizika zvaný debt ratio.47 

 

Debt ratio = Cizí kapitál / Celková aktiva 

Vzorec 3: Debt ratio 

 

Tento ukazatel měří podíl věřitelů na celkovém kapitálu, z něhož je financován 

majetek firmy. Čím vyšší je hodnota tohoto ukazatele, tím vyšší je riziko věřitelů. Tento 

ukazatel má význam zejména pro dlouhodobé věřitele, jako jsou komerční banky.48 

Věřitelé obecně preferují nízké hodnoty tohoto ukazatele. Doporučená hodnota, se 

pohybuje mezi 30 – 60  %.49 

Míra zadluženosti, taktéž někdy označována jako „finanční páka“, a v jejím 

vztahu k rentabilitě platí pravidlo: Je-li výnosnost vloženého kapitálu vyšší než cena 

úročených cizích zdrojů, působí finanční páka pozitivně a použití cizího kapitálu 

přispívá ke zhodnocení vlastního kapitálu. Finanční páka však nepůsobí jen kladně. 

Pokud průměrná úroková míra z cizích zdrojů bude vyšší než rentabilita vloženého 

kapitálu, mluvíme o negativním působení finanční páky.50 

 

Míra zadluženosti = Cizí zdroje / Vlastní kapitál 

Vzorec 4 – Míra zadluženosti 

 

Proto, aby firma zjistila, zda je pro ni ještě dluhové zatížení únosné, je konstruován 

ukazatel úrokového krytí. 

                                                 
47 RŮČKOVÁ, Petra. Finanční analýza: metody, ukazatele, využití v praxi., 2011, s.57 - 58. 
48 DLUHOŠOVÁ, Dana. Finanční řízení a rozhodování podniku: analýza, investování, oceňování, riziko, 

flexibilita., 2006, s. 75. 
49 49KNÁPKOVÁ, Adriana a Drahomíra PAVELKOVÁ. Finanční analýza: komplexní průvodce s 

příklady.,  2010, s. 84. 
50KNÁPKOVÁ, Adriana a Drahomíra PAVELKOVÁ. Finanční analýza: komplexní průvodce s příklady.,  

2010, s. 27. 
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Ukazatel úrokového krytí = EBIT / Nákladové úroky 

Vzorec 5 – Ukazatel úrokového krytí 

 

Ukazatel úrokového krytí nám udává, kolikrát je zisk vyšší než úroky. Úrokové 

krytí ukazuje, jak velký je bezpečnostní polštář pro věřitele. V zahraničí je za 

doporučenou hodnotu označován trojnásobek nebo i více. Pokud se hodnota tohoto 

ukazatele pohybuje cca okolo 8, může investor analyzovaný podnik považovat z tohoto 

hlediska za bezproblémový. Hodnotu 4– 6 lze považovat za dobrou. Pokud však 

hodnota ukazatele klesne pod 3, je již nutná značná obezřetnost. Pod 2 jde o hodnotu 

značně rizikovou.51  

Dalším ukazatelem zadluženosti je ukazatel označovaný jako debt – equity ratio, 

který zobrazuje poměr cizích zdrojů vůči vlastnímu kapitálu.52 

 

Debt equity ratio = Cizí zdroje / Vlastní kapitál 
Vzorec 6 – Debt equity ratio  

 
Ukazatel vyjadřuje dobu, za kterou by byl podnik schopen vlastními silami 

z provozního cash flow splatit své dluhy.53 

2.5.2.2 Ukazatele rentability 

Ukazatelé rentability jsou označovány jako ukazatele výnosnosti či návratnosti, 

vyjadřují poměr konečného hospodářského výsledku vůči aktivům, kapitálu nebo 

třžbám. Všechny ukazatele rentability se dají vykládat obdobně, protože udávají, kolik 

Kč zisku připadá na 1 Kč jmenovatele. 54 

                                                 
51 SEDLÁČEK, Jaroslav a Adriana KNÁPKOVÁ. Účetní data v rukou manažera - finanční analýza v 

řízení firmy: analýza, investování, oceňování, riziko, flexibilita. 
52 RŮČKOVÁ, Petra. Finanční analýza: metody, ukazatele, využití v praxi., 2015, s. 65. 
53KNÁPKOVÁ, Adriana a Drahomíra PAVELKOVÁ. Finanční analýza: komplexní průvodce s příklady.,  

2010, s. 86. 
54 MAŘÍK, Miloš. Metody oceňování podniku: proces ocenění - základní metody a postupy. 2.,2007, s.22. 
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Rentabilita tržeb vyjadřuje ziskovou marži podniku. Ukazatel by v průběhu času 

měl stoupat. Pro výpočet rentability tržeb se nejčastěji používá výsledek hospodaření po 

zdanění nebo EBIT.  

 

Rentabilita tržeb (ROS) = Výsledek hospodaření za účetní období/ Tržby  

Vzorec 7: Rentabilita tržeb 

 

Rentabilita aktiv je v analýze podniku důležitá zejména pro to, že určuje 

produkční sílu podniku. V porovnání s absolutním ukazatelem zisku před úroky a 

zdaněním neignoruje ROA efektivní využití kapitálu vloženého do majetku podniku. 

Ukazuje produkci zisku využitím majetku podniku nezávisle na tom, z jakých zdrojů je 

majetek pořízen.  

 

Rentabilita aktiv (ROA) = Výsledek hospodaření za účetní období/ Aktiva 

Vzorec 8: Rentabilita aktiv 

 

Měřením rentability vlastního kapitálu (ROE) vyjadřujeme výnosnost kapitálu 

vloženého vlastníky podniku. Tento ukazatel počítá ziskovost z účetní hodnoty 

vlastního kapitálu a lze jej využít pouze na úrovni celého podniku. Výsledek rentability 

vlastního kapitálu by se měl pohybovat nad úrovní alternativního nákladu na kapitál.55 

 

ROE = Výsledek hospodaření za účetní období / Vlastní kapitál 

Vzorec 9: Rentabilita vlastního kapitálu 

 

2.5.2.3 Ukazatele likvidity 

Ukazatele likvidity charakterizují schopnost podniku dostát svým závazkům. 

Likvidita je definována jako souhrn všech potenciálně likvidních prostředků, které má 

podnik k dispozici pro úhradu svých splatných závazků. Solventnost se definuje jako 

připravenost hradit své dluhy, když nastala jejich splatnost. Existuje vzájemná 
                                                 

55 PAVELKOVÁ, Drahomíra a Adriana KNÁPKOVÁ. Výkonnost podniku z pohledu finančního 

manažera., 2009.,  s. 22-23. 
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podmíněnost likvidity a solventnosti a to že podnik by měl mít část majetku vázanou ve 

formě – jíž může platit (ve formě peněz). Podmínkou solventnosti je tedy likvidita. 

Ukazatele likvidity poměřují to, čím je možno platit, tím, co je nutno zaplatit. 

Nevýhodou ukazatelů je, že hodnotí likviditu podle zůstatku finančního majetku, ale ta 

v daleko větší míře závisí na budoucí cash flow.56 

Běžná likvidita je likviditou 3. stupně a ukazuje, kolikrát pokrývají oběžná aktiva 

krátkodobé závazky podniku nebo také kolika jednotkami oběžných aktiv je kryta jedna 

jednotka krátkodobých závazků. 

 

Běžná likvidita = Oběžná aktiva / Krátkodobé závazky 

Vzorec 10: Běžná likvidita 

 

Vypovídá o tom, jak by byl podnik schopen uspokojit své věřitele, kdyby 

proměnil veškerá oběžná aktiva v daném okamžiku na hotovost. Čím vyšší je hodnota 

ukazatele, tím je pravděpodobnější zachování platební schopnosti podniku. Tento 

ukazatel má však některá omezení – jedním z nich je například fakt, že nepřihlíží ke 

struktuře oběžných aktiv z hlediska jejich likvidnosti a dále nebere v úvahu strukturu 

krátkodobých závazků z hlediska doby splatnosti. Pro běžnou likviditu platí, že hodnoty 

čitatele jsou k hodnotě jmenovatele v rozmezí 1,5 – 2,5; někdy je také uváděna hodnota 

2 právě z důvodu existence celé řady nástrojů financování.57 

 Pohotová likvidita je v literatuře označována jako likvidita 2. stupně.  

 

Pohotová likvidita = Oběžná aktiva - zásoby / Krátkodobé závazky 

Vzorec 11: Pohotová likvidita 

 

Pohotová likvidita je oproti běžné likviditě přesnější vyjádření schopnosti 

podniku dostát svým závazkům. Je doporučeno sledovat pohotovou likviditu v určitém 

                                                 
56 SEDLÁČEK, Jaroslav a Adriana KNÁPKOVÁ. Finanční analýza podniku: analýza, investování, 

oceňování, riziko, flexibilita., 2011,  s. 66. 
57  RŮČKOVÁ, Petra. Finanční analýza: metody, ukazatele, využití v praxi., 2011, s.  50. 
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časovém horizontu. Doporučená hodnota pohotové likvidity se doporučuje v intervalu 

0,7 – 1.58 

Okamžitá likvidita bývá označována jako likvidita 1. stupně nebo také cash ratio 

a představuje to nejužší vymezení likvidity. Vstupují do ní jen ty nejlikvidnější položky 

z rozvahy.  

Okamžitá likvidita = Peněžní prostředky / Krátkodobé závazky 

Vzorec 12: Okamžitá likvidita 

 

Pod pojmem pohotové platební prostředky je nutné si představit sumu peněz na 

běžném účtu, na jiných účtech či v pokladně, ale také volně obchodovatelné cenné 

papíry, šeky. Součástí krátkodobých dluhů jsou i běžné bankovní úvěry a krátkodobé 

finanční výpomoci, které jsou v rozvaze vedeny odděleně od krátkodobých závazků 

v rámci bankovních úvěrů a výpomocí.59 Doporučená hodnota se má pohybovat kolem 

0,2.60 

2.5.2.4 Ukazatele aktivity 

Za pomocí ukazatelů aktivity lze zjistit, zda velikost jednotlivých druhů aktiv 

v rozvaze v poměru k hospodářským aktivitám podniku je přiměřená; ukazatelé měří 

schopnost podniku využívat vložené prostředky. K rentabilitě majetku přispívá právě 

vysoký obrat majetku. Ukazatele obratu mají právě dvě formy – v podobě obratu a doby 

obratu. Obrat měří „kolikrát za rok se daná položka využije při podnikání“, oproti tomu 

doba obraty vyjadřuje „počet dní, za které se položka obrátí.“ 

Obrat aktiv, jež je vyjádřen vzorcem: 

Obrat aktiv = Tržby / Celková aktiva 

Vzorec 13: Obrat aktiv 

 

Obrat aktiv by měl dosahovat doporučené minimální hodnoty 1. Nízká hodnota 

tohoto ukazatele znamená neúměrnou majetkovou vybavenost podniku a jeho 

neefektivní využití. Obecně platí, že čím vyšší je hodnota ukazatele, tím je podnik 

                                                 
58 MAŘÍK, Miloš. Metody oceňování podniku: proces ocenění - základní metody a postupy. 2.,2007, s.27. 
59  RŮČKOVÁ, Petra. Finanční analýza: metody, ukazatele, využití v praxi., 2011, s 49. 
60 MAŘÍK, Miloš. Metody oceňování podniku: proces ocenění - základní metody a postupy. 2.,2007, s.27. 
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v lepší situaci. Nízká hodnota ovšem může také znamenat, že podnik investuje do 

budoucna a tyto investice zatím nepřinášejí efekt. 

Obrat zásob definuje, kolikrát je v průběhu roku každá položka zásob 

společnosti prodána a znovu uskladněna.61 

Obrat zásob = Tržby / Zásoby 

Vzorec 14: Obrat zásob 

 

Dle jiných zdrojů lze vypočítat obrat zásob také pomocí nákladů. V literatuře je 

např. zmíněn následující výpočet.62 

Obrat zásob = ((360*výše zásob)/náklady na prodané zásoby) 

Vzorec 15: Obrat zásob II 

 

Obrat stálých aktiv zobrazuje, jak daný podnik využívá budov, strojů, zařízení a 

jiných stálých aktiv. Udává, kolikrát se stálá aktiva obrátí za rok a je velmi důležitý při 

úvahách ohledně nových investic, jestliže je jeho hodnota nízká, svědčí o nízkém 

využívání výrobní kapacity.63 

Obrat stálých aktiv = Tržby / Stálá aktiva 

Vzorec 16: Obrat stálých aktiv 

 

Doba obratu zásob ukazuje, jak dlouhá doba je nutná k tomu, aby peněžní fondy 

přešly přes výrobu a zbožní formy a přeměnily se znovu do formy peněžní. Je důležité 

sledovat daný ukazatel v čase. 

Doba obratu zásob = Zásoby / (Tržby / 360) 

Vzorec 17: Doba obratu zásob 

 

Doba obratu pohledávek je dobou existence kapitálu ve formě pohledávek. 

Ukazatel vyjadřuje dobu, která uplyne mezi prodejem na obchodní úvěr a inkasu 

pohledávky odběratele. Hodnota je srovnávána se splatností faktur v odvětvovém 

                                                 
61 VOCHOZKA, Marek. Metody komplexního hodnocení podniku., 2011, s. 232. 
62  KISLINGEROVÁ, Eva a Jaroslava HOLEČKOVÁ. Manažerské finance., 2010, s.531. 
63 SYNEK, Miloslav. Manažerská ekonomika., 2011, s. 356. 
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průměru. Delší doba obratu znamená pro podnik větší potřebu úvěrů a tím i větší 

náklady. 

 

Doba obratu pohledávek = Pohledávky / (Tržby / 360) 

Vzorec 18: Doba obratu pohledávek 

 

Doba obratu závazků vyjadřuje průměrnou dobu od vzniku závazku do doby 

jeho úhrady. Ukazatel by měl dosáhnout alespoň hodnoty doby obratu pohledávek. 

Společně s dobou obratu pohledávek je velice důležitý pro posouzení časového 

nesouladu mezi těmito dvěma ukazateli. Významný je i vztah k rentabilitě – krátkodobé 

závazky jsou levným zdrojem financování a jejich využití zvyšuje rentabilitu vlastního 

kapitálu. Pokud ale financují dlouhodobý majetek nebo trvale přítomnou část oběžného 

majetku, je zvýšeno riziko platební neschopnosti.64 

 

Doba obratu závazků = Krátkodobé závazky / (Tržby / 360) 

Vzorec 19: Doba obratu závazků 

2.5.3 Ekonomický normál 

Pomocí rovnic ekonomického normálu se měří vývoj vybraných ukazatelů 

podniku ve vztahu k ekonomickému normálu. Je všeobecně známo, že rozvoj 

společnosti lze zajisti využitím externích zdrojů nebo intenzivním zapojením zdrojů 

stávajících. Hodnocení pomocí ekonomického normálu při aplikaci vychází ze 

skutečnosti, že při správném vývoji společnosti musí jednotlivé indexy růst rychleji než 

indexy druhé.65 

 

IEAT > IT > IDHM > IMZD > IP 

Vzorec 20: Ekonomický normál66 

 

                                                 
64 PAVELKOVÁ, Drahomíra a Adriana KNÁPKOVÁ. Výkonnost podniku z pohledu finančního 

manažera., 2009, s. 30 - 32. 
65 MARINIČ, Pavel. Plánování a tvorba hodnoty firmy., 2009, s. 88. 
66 KISLINGEROVÁ, Eva. Oceňování podniku.,2001,s. 85. 
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 Kde, IEAT – Index čistého zisku, 

  IT - Index tržeb, 

  IDHM – Index dlouhodobého hmotného majetku, 

  IMZD -  Index  mzdových nákladů, 

  IP –index počtu  pracovníků. 

2.5.4 Ukazatele s využitím cash flow 

Hlavním úkolem analýzy peněžních toků je zachytit takové jevy, které 

společnosti signalizují platební potíže a posoudit, k jakému výsledku spěje finanční 

situace firmy. Důležitou vypovídací schopnost mají ukazatele, jež poměřují finanční 

toky z provozní činnosti k některým složkám z výkazu zisků a ztrát nebo rozvahy.67 

2.5.4.1 Obratová rentabilita 

Obratová rentabilita udává finanční efektivitu podnikového hospodářství. Výše 

obratu a vývoj tohoto ukazatele v čase prezentuje schopnost podniku vytvářet 

z obratového procesu finanční přebytky nutné pro další posilování pozice podniku, 

k udržení či opětovnému získání finanční nezávislosti a k obsluze kapitálu.68 

Obratová rentabilita = CF z provozní činnosti / Obrat 

Vzorec 21: Obratová rentabilita 

2.5.4.2 Stupeň oddlužení 

Tento ukazatel je indikátorem racionality finanční politiky podniku. V praxi je 

identifikován jako převrácená hodnota doby návratnosti úvěru. Za optimální velikost 

ukazatele je považována hodnota mezi 20 a 30  %. Mnohem důležitější je vývoj 

ukazatele v čase, kdy klesající hodnota indikuje rostoucí finanční napjatost finanční 

pozice podniku.69 

Stupeň oddlužení = CF z provozní činnosti / Cizí kapitál 

Vzorec 22: Stupeň oddlužení 

                                                 
67 RŮČKOVÁ, Petra. Finanční analýza: metody, ukazatele, využití v praxi., 2011, s. 63. 
68 RŮČKOVÁ, Petra. Finanční analýza: metody, ukazatele, využití v praxi., 2011, s. 64. 
69 RŮČKOVÁ, Petra. Finanční analýza: metody, ukazatele, využití v praxi., 2011, s. 64. 
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2.5.4.3 Cash flow celkového kapitálu 

Tento ukazatel většinou značený jako ROA z CF označuje, jakou část příjmů 

podnik generuje z kapitálu vázaného v majetku. Ukazatel je odvozen od rentability 

aktiv, dosazuje se zde však provozní cash flow. Ukazatel se pokouší zachytit varovné 

signály možných platebních potíží a posuzuje vnitřní potenciál firmy.70 

ROA z CF = cash flow z provozní činnosti / celková aktiva 

Vzorec 23: ROA z CF 

2.5.4.4 Finanční využití vlastního kapitálu 

Finanční využití vlastního kapitálu hodnotí vnitřní finanční potenciál vlastního 

kapitálu. Představuje při časovém a mezipodnikovém srovnání účelový doplněk 

k rentabilitě vlastního kapitálu.71 

 

Finanční využití vlastního kapitálu = CF z provozní činnosti / Vlastní kapitál 

Vzorec 24: Finanční využití vlastního kapitálu 

 

2.5.4.5 Likvidita z cash flow 

Tento ukazatel udává možnost podniku splácet své dluhy z vytvořených 

peněžních prostředků.72 

 

Likvidita z CF = CF z provozní činnosti / Krátkodobé závazky 

Vzorec 25: Likvidita z CF 

 

 
2.6 Souhrnné indexy hodnocení 

Hlavním úkolem finanční analýzy je snaha o vyhodnocení finančního zdraví 

podniku, ať z pohledu finanční minulosti, či z pohledu předpovědi budoucnosti podniku. 

Cílem je analyzovat skutečnost, zda společnost je schopna přežít či nikoliv. Souhrnné 

                                                 
70 Ukazatele na bázi cash flow [online]. 
71 RŮČKOVÁ, Petra. Finanční analýza: metody, ukazatele, využití v praxi., 2011, s. 64. 
72 Ukazatele na bázi cash flow [online]. 



 

40 

 

indexy hodnocení mají vyjádřit souhrnnou charakteristiku celkové finanční situace a 

výkonnosti podniku pomocí jednoho čísla.73 

2.6.1 Provozní ukazatele 

Provozní ukazatele jsou zaměřeny do nitra společnosti a uplatňují se ve vnitřním 

řízení. Napomáhají managementu sledovat a analyzovat vývoj aktivity společnosti. 

Provozní ukazatele se opírají o tokové veličiny, z velké části o náklady, jejichž řízení 

má za následek hospodárné vynakládání jednotlivých druhů nákladů. Mezi provozní 

ukazatele patří: 

• Mzdová produktivita – udává, kolik výnosů připadá na 1 Kč vyplacených 

mezd. Spočítá se jako podíl výnosů a mzdy 

• Produktivita dlouhodobého hmotného majetku – vyjadřuje stupeň využití 

dlouhodobého majetku tedy množství výnosů reprodukovaných jednou 

korunou vloženou do DHM v pořizovacích cenách. Tato hodnota by 

měla dosahovat vysoké hodnoty. 

• Nákladovost výnosů – ukazuje zatížení výnosů firmy celkovými náklady, 

u hodnoty je žádané, aby v průběhu časové řady klesala. 

• Materiálová náročnost výnosů – vypočte se jako podíl spotřeby materiál 

a energie vůči výnosům, vyjadřuje tedy zatížení výnosů spotřebovaným 

materiálem a energiemi. 

• Struktura nákladů – vyjadřuje, jak se daný druh nákladů podílí na 

celkových nákladech.74 

2.6.2 Pyramidové soustavy ukazatelů 

Tyto pyramidové soustavy ukazatelů aditivní (sčítání nebo odčítání) či 

multiplikativní (násobení nebo dělení) metodou rozkládají vrcholový ukazatel. Na jedné 

straně je při tomto rozkladu popsání vzájemné závislosti jednotlivých ukazatelů a na 

straně druhé analýza složitých vnitřních vazeb.75 

 

                                                 
73 RŮČKOVÁ, Petra. Finanční analýza: metody, ukazatele, využití v praxi., 2011, s. 70. 
74 Finanční analýza - základní aspekty. Manažerská ekonomika [online]. 
75 RŮČKOVÁ, Petra. Finanční analýza: metody, ukazatele, využití v praxi., 2011, s. 71. 
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Obrázek 4: Du Pont rozklad76 
 

 

2.6.3 Soustavy účelově vybraných ukazatelů 

Do soustavy účelově vybraných ukazatelů patří bankrotní a bonitní modely, 

mezi těmito dvěma skupiny není vymezená hranice, nýbrž jejich rozdíl spočívá 

především v tom, k jakému účelu byly vytvořeny. 

2.6.3.1 Beaverův bankrotní model 

W.H. Beaver se ve své práci pokusil zanalyzovat, které poměrové ukazatele hrají 

významnou roli při finančních problémech firmy. Ze své analýzy vyvodil, že finanční 

poměrové ukazatele mají vypovídací sílu již pět let před úpadkem firmy77: 

 

Obrázek 5: Parametry Beaverova modelu78 

Ukazatel Trend u ohrožených firem 

Vlastní kapitál / aktiva celkem Klesá 

Přidaná hodnota / aktiva celkem Klesá 

Bankovní úvěry / cizí zdroje Roste 

Cash flow / cizí zdroje Klesá 

Provozní kapitál / aktiva celkem klesá 

                                                 
76 Finanční analýza vybraného podnikatelského subjektu [online]. 
77 DLUHOŠOVÁ, Dana. Finanční řízení a rozhodování podniku: analýza, investování, oceňování, riziko, 

flexibilita.,  2006, s. 91. 
78 DLUHOŠOVÁ, Dana. Finanční řízení a rozhodování podniku: analýza, investování, oceňování, riziko, 

flexibilita.,  2006, s. 91. 
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2.6.3.2 Altmanovo Z - skóre 

V roce 1968 vytipoval prof. Edward Altman na základě statistické analýzy 

souboru firem několik ukazatelů, které statisticky dokázaly předpovídat finanční 

bankrot firmy. Jednalo se o tzv. diskriminační analýzu, která pomůže předpovědět, zda 

se jedná o firmu prosperující či nikoliv. Prof. Altman s použitím pěti poměrových 

ukazatelů a diskriminační analýzy došel k následující rovnici, která rozlišuje mezi 

firmami, které zbankrotují nebo přežijí. Není-li společnosti veřejně obchodovatelná na 

burze, má Altmanovo Z - skóre tuto podobu: 

 

Z = 0,717 * X1 + 0,847 * X2 + 3,107 * X3 + 0,42 * X4 + 0,998 * X5 

 

Kde X1 je zisk před úroky a zdaněním (EBIT)/celková aktiva, 

       X2 – tržby / celková aktiva, 

       X3 – tržní hodnota vlastního kapitálu / účetní hodnota dluhu, 

       X4 – zadržené zisky/ aktiva celkem, 

       X5 – čistý pracovní kapitál / aktiva celkem.79 

 

Tabulka 3: Altmanovo Z - skóre80 

Výsledná tabulka – interpretace hodnoty z faktoru 

Z faktor > 2,9 Můžeme předpovídat uspokojivou finanční situaci 

1,2 < Z faktor < 2,9 „šedá zóna“ nevyhraněných výsledků 

Z faktor < 1,2 Firma je ohrožena vážnými finančními problémy 

 

2.6.3.3 Bankrotní model – IN05 

Model IN05 byl v roce 2002 zpracován manžely Neumaierovými jako 

kombinace indexu důvěryhodnosti IN a Altmanova indexu. Index IN05 vyhodnocuje 

finanční zdraví českých firem v českém prostředí a také sleduje tvorbu ekonomické 

                                                 
79 RŮČKOVÁ, Petra. Finanční analýza: metody, ukazatele, využití v praxi., 2011, s. 73-74. 
80 RŮČKOVÁ, Petra. Finanční analýza: metody, ukazatele, využití v praxi., 2011, s. 73. 
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přidané hodnoty81. Jde o výsledek analýzy 24 významných matematicko-statistických 

modelů podnikového hodnocení a praktické zkušenosti z analýz více než jednoho tisíce 

českých firem. 

IN = 0,13 * X1 + 0,04 * X2 + 3,97 * X3 + 0,21 * X4 + 0,09 * X5 

 

Kde X1 jsou aktiva / cizí kapitál, 

       X2 – EBIT / nákladové úroky, 

       X3 – EBIT / celková aktiva, 

       X4 – celkové výnosy / celková aktiva, 

       X5 – oběžná aktiva / krátkodobé závazky a úvěry.82 

Obecně je indexu IN05 přikládán vyšší význam v České republice než indexu 

Altmanovu. Tento index by měl odhadnout bankrot společnost s více ne 72 % 

úspěšností. Dle vědecké publikace je index IN05 úspěšný v prognóze bankrotů 

v celkově 80 % případů.83 

 

Tabulka 4: Interpretace hodnoty Modelu IN84 

Interpretace hodnoty Modelu IN 

Model IN > 1,6 Podnik s dobrým finančním zdravím 

0,9< Model IN <1,6 Nevyhraněné výsledky 

Model IN < 0,9 Firma se pravděpodobně ocitne v existenčních problémech 

 

Při výpočtu indexu IN05 může dojít k situaci, kdy nákladové úroky společnosti 

dosahují velmi nízkých hodnoty nebo i hodnot nulových a tím dojí k extrémní hodnotě 

EBIT/nákladové úroky a výrazně zkreslit situaci podniku. V tomto případě je 

                                                 
81 RŮČKOVÁ, Petra. Finanční analýza: metody, ukazatele, využití v praxi. 5., aktualizované 

vydání.,2015, s. 81. 
82 IN05 - Bankrotní index z Česka, který funguje na české firmy [online]. 2011. 
83 Evropské finanční systémy ..: sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference. Brno: Masarykova 

univerzita, 2011,  s.  143 – 146. 
84 RŮČKOVÁ, Petra. Finanční analýza: metody, ukazatele, využití v praxi., 2011, s. 75. 
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doporučeno omezit hodnotu tohoto ukazatele na číslo 9, tím se eliminuje vliv tohoto 

ukazatele na ukazatele ostatní.85 

2.6.3.4 Kralickův rychlý test – bonitní model 

Kralickův test se skládá ze čtyř ukazatelů, podle jejichž výsledných hodnot 

přiděluje firmě body. První ukazatel je kvóta vlastního kapitálu (R1 = vlastní kapitál/ 

aktiva celkem), tento vypovídá o finanční síle firmy. Druhým ukazatelem je doba 

splácení dluhu (R2 = cizí zdroje – peníze – účty u bank/ provozní cash flow), který 

ukazuje za jakou dobu by byl podnik schopen splatit všechny své dluhy.86 Dalšími 

rovnicemi, které hodnotí výnosovou situaci podniku je R3 = EBIT / aktiva celkem a R4 

= provozní cash flow / výkony.87 

 

Tabulka 5: Kralickův test – stupnice hodnocení88 

Ukazatel 0 bodů 1 bod 2 body 3 body  4 body 

R1 < 0 0 – 0,1 0,1 – 0,2 0,2 – 0,3 > 3 

R2 > 30 12 – 30 5 – 12 3 – 5 < 3 

R3 < 0 0 – 0,08 0,08 – 0,12 0,12 – 0,15 > 0,15 

R4 < 0 0 – 0,05 0,05 – 0,08 0,08 – 0,01 > 0,1 

 

Hodnocení společnosti je následně provedeno ve třech krocích. Nejprve je 

zhodnocena finanční stabilita společnosti jako součet bodové hodnoty R1 a R2 dělený 2, 

poté zhodnocení výnosové situace –  součet hodnot R3 a R4 dělený 2 a v posledním 

kroku je zhodnocena situace jako celek – součet bodové hodnoty finanční stability a 

výnosové situace dělený 2. Hodnoty pohybující se nad úrovní 3 prezentují firmu, která 

je bonitní, hodnoty v intervalu 1 – 3 prezentují šedou zónu a hodnoty nižší než jedna 

signalizují potíže ve finančním hospodaření společnost.89 

                                                 
85 RŮČKOVÁ, Petra. Finanční analýza: metody, ukazatele, využití v praxi. 5., aktualizované 

vydání.,2015, s. 81. 
86 KISLINGEROVÁ, Eva a Jiří HNILICA. Finanční analýza: krok za krokem., 2008,  s. 75. 
87 RŮČKOVÁ, Petra. Finanční analýza: metody, ukazatele, využití v praxi.,2011, s. 81. 
88 RŮČKOVÁ, Petra. Finanční analýza: metody, ukazatele, využití v praxi.,2011, s. 81. 
89 RŮČKOVÁ, Petra. Finanční analýza: metody, ukazatele, využití v praxi.,2011, s. 81. 
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2.7 Benchmarking 

Pro identifikaci slabých a silných stránek hospodaření podniku, lze účinně využít 

metodu benchmarkingu. Tato metoda porovnává údaje jednoho podniku s údaji 

podobných podniků. Heslem této metody je „učte se od ostatních“. Metoda poskytuje 

důležité spojení mezi identifikováním a pochopením klíčových kritérií pro dosažení 

změny a jejich přizpůsobení realitě u konkrétních společností. Úkolem benchmarkingu 

není jen porovnání s konkurenčním podnikem neboli benchmarkem ale stát se tím 

nejlepším benchmarkem. Odborníci člení benchmarking na tři základní typy: 

• Vnitřní benchmarking – zahrnuje porovnání uvnitř podniku 

• Konkureční benchmarking – spočívá v měření a porovnávání činnosti podniku vůči 

konkurenci 

• Funkční benchmarking – porovnávání funkcí a postupů v různých oborech, ideálem 

jsou špičkové výkony bez ohledu na obor podnikání90 

  

                                                 
90 PAVELKOVÁ, Drahomíra a Adriana KNÁPKOVÁ. Výkonnost podniku z pohledu finančního 

manažera., 2009, s. 197-198. 
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3 ANALÝZA SOUČASNÉ SITUACE 

V následující kapitole je představena analyzovaná společnost, je provedena 

strategická analýza společnosti, porovnání s konkurencí. Následně jsou provedeny 

analýzy finanční situace podniku. 

 

3.1 Představení společnosti 

 

Analyzovaná společnost byla zapsána v Obchodním rejstříku v České republice 

roku 2002 a o vedení společnosti se dělí dva společníci, z nichž marginální vlastnický 

podíl vlastní rezident Itálie. Analyzovaná společnost je mateřskou společností, která se 

zabývá z hlavní části distribucí lodí olympijské třídy FINN a dalších závodních lodí. Za 

tímto účelem zaměstnává čtyři zaměstnance, kteří mají oblast distribuce na starost. 

Výroba závodních lodí je situována v dceřiné společnosti, která se nachází mimo 

Českou republiku, zde jsou lodě vyráběny a prodávány mateřské společnosti v České 

republice.  

„Gro“, jež je jádrem podnikání analyzované společnosti a je na něm postavena 

vysoká část zisků společnosti je výroba závodních plachetnic olympijské třídy, která je 

situována v dceřiné společnosti mimo území České republiky. Mimo závodních lodí 

olympijské třídy také společnost distribuuje lodě D-ONE, OPTIMIST nebo D-ZERO, 

které sice nejsou olympijskou třídou, ale používají se v jachtingových závodech.  V 

České republice je soustředěna distribuční činnost společnosti, modernizace 

technologických postupů a také marginální část zisku z výroby společnosti. 

 Pro diplomovou práci budou analyzovány hodnoty pouze mateřské společnosti 

bez zahrnutí hospodářských výsledků společnosti dceřiné. Distribuce závodních 

plachetnic olympijské třídy FINN má analyzovaná společnost na trhu oligopolní 

postavení. Toto oligopolní postavení je zapříčiněno faktem, že parametry výroby lodě, 

která je olympijskou třídou, jsou specifikované v dokumentu olympijské asociace FINN 

– Measurement Form and Class Rules. Lodní třídu FINN tedy je možné vyrábět 

kýmkoli, ovšem postavení na trhu analyzované společnosti je v současné době tak silné, 

že 90 % lodí olympijské třídy je distribuováno právě analyzovanou společnosti a 

vyráběno společností dceřinou. Silné postavení na trhu je způsobeno výbornými 

výsledky, kterých dosahují lodě, které jsou analyzovanou společností distribuovány. 
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Lodě jsou podrobeny moderním technologickým postupům, dosahují nejvyšší rychlosti 

a ve sportovním světě jsou velmi uznávané. 

Distribuce dalších typů zmíněných výše nepřináší analyzované společnosti tak 

velké zisky jako prodej lodí olympijské třídy ale jsou pro společnost taktéž důležitým 

zdrojem finančních prostředků. Tyto lodě jsou distribuovány i zákazníkům, kteří nejsou 

vrcholový sportovci a jachtingu se věnují ve volném čase. 

Každá loď, která je analyzovanou společností distribuována je vyrobena dle 

požadavků, které si zákazník zvolí. Zákazník má možnost požadovat pouze základní 

loď, ovšem často zákazníci požadují i vybavení lodě, specifický vzhled či design.91 

Cena distribuovaných lodí se odvíjí od druhu prodávané lodě, v současné situaci 

je cenové rozpětí mezi 2.000 – 15.000,- EUR.92 

Na níže uvedeném obrázku jsou uvedeny čtyři druhy plachetnic, které jsou 

analyzovanou společností distribuovány. Jedná se o plachetnici olympijské třídy FINN. 

Závodní plachetnici D-ONE, která se hojně používá na závodech mimo olympijskou 

třídu, je vyrobena z vysoce kvalitních materiálů a konstruována na CNC formách, loď 

využívá k plachtění hlavní plachtu i gennaker, který zaručuje vyšší stabilitu lodi. Loď 

D-ZERO si získala vysoké uznání a přetrvávající zájem ve Velké Británii. Plachetnice 

OPTIMIST je kontruována pro dětské závodníky.93 

 

 
Obrázek 6: Druhy lodí94 

 

 

                                                 
91 Analyzovaná společnost. Rozhovor s jednatelem. 20.11.2016. 
92 Rozhovor s jednatelem 25.4.2017. 
93 Analyzovaná společnost. Interní dokumenty společnosti.2017. 
94 Interní dokumenty společnosti. 2017. 
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3.1.1 Základní údaje o společnosti 

 

 Základní údaje o analyzované společnosti jsou dostupné z veřejně dostupných 

rejstříků. Mezi informacemi jsou uvedeny pouze základní informace, ze kterých nebude 

dle požadavků analyzované společnosti možno společnost identifikovat.95 

 

Právní forma:  Společnost s ručením omezeným 

 

Předmět podnikání: Stavba a výroba plavidel 

 

Základní kapitál: 200 000,- Kč 

 

3.2 Strategická analýza společnosti 

 

Ve strategické analýze je popsáno interní a externí okolí analyzovaného 

podniku. Je zde popsána analýza modelu 7S, Porterova analýza pěti sil a také je 

provedena analýza makrookolí. Na konci kapitoly jsou uvedené analýzy využiti 

k sestavení syntézy výsledků strategické analýzy, která popisuje silné a slabé stránky 

analyzované společnosti, společně s příležitostmi a hrozbami. 

3.2.1 Model 7S 

Níže je popsán model 7S v analyzované společnosti 

• Struktura 

Jádro společnosti tvoří dva vlastníci z čehož jeden je český rezident. Druhý 

vlastník je rezident Španělska, oba vlastníci jsou zároveň jednatelé společnosti. 

Doménou španělského jednatele je komunikace s klienty ve světě. Český jednatel 

kromě této komunikace zajištuje také plynulý chod společnosti v České republice a její 

dceřiné společnosti v Polsku. Mezi zaměstnance společnosti patří obchodník, zajišťující 

dopravu zboží, dále technický pracovník, jehož pracovní náplní je výroba doplňkového 

zboží k distribuovaným lodím. Administrativní pracovník zajišťuje komunikaci a 

objednávky od zákazníků. Poslední zaměstnanec se stará o marketing a propagaci 

                                                 
95 Analyzovaná společnost.  Sbírka listin – Obchodní rejstřík. [online]. 2016. 



 

společnosti. Společnosti jsou poskytovány účetní služby e

vzájemně kooperují a jejich postavení je spíše na stejné úrovni. Samozřejmě všichni 

zaměstnanci jsou podřízeni jednatelům společnosti.

 

Obrázek 7: Organizační struktura společnosti

 

• Systémy 

Systém řízení společnosti 

Rozhodnutí však nejsou ihned přijímána bez předchozího projednání daného problému 

na pravidelných poradách se zaměstnanci.

Systémy využívané ke každodenní práci, jsou 

dennodenně komunikuje s

fax, sociální sítě. Základním vybavením je

Dropbox a účetní program Money S3.

• Styl 

Skutečnost, že analyzo

spolupráce týmu snadněji koordinovatelná než ve velkých společnostech

společnosti není problém s

provedena analýza a návrhy řešení. Společnost 

na pracovníky, dle jeho pracovního zařazení a časových možností. Veškeré 

kroky, problémy, strategie jsou projednávány 

                                        
96 Vlastní zpracování.

Technický 
pracovník
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Společnosti jsou poskytovány účetní služby externí formou. Zaměstnanci 

vzájemně kooperují a jejich postavení je spíše na stejné úrovni. Samozřejmě všichni 

zaměstnanci jsou podřízeni jednatelům společnosti. 

: Organizační struktura společnosti96 

 

společnosti se odvíjí od přijatých rozhodnutí ze strany jednatele

Rozhodnutí však nejsou ihned přijímána bez předchozího projednání daného problému 

na pravidelných poradách se zaměstnanci.  

ke každodenní práci, jsou převážně počítačové systémy. Společnost 

dennodenně komunikuje s klienty prostřednictvím e-mailu, telefonická komunikace, 

Základním vybavením je produkt Microsoft Office,

Dropbox a účetní program Money S3. 

Skutečnost, že analyzovaná společnost disponuje malým pracovním týmem, je 

snadněji koordinovatelná než ve velkých společnostech

společnosti není problém s komunikací mezi pracovníky, při vzniku problému je ihned 

provedena analýza a návrhy řešení. Společnost je řízena jednatelem

dle jeho pracovního zařazení a časových možností. Veškeré 

kroky, problémy, strategie jsou projednávány na pravidelných poradách

                                                 
Vlastní zpracování. 

Jednatelé 
společnosti

Administrativní 
pracovník

Obchodní 
pracovník

Účetní

xterní formou. Zaměstnanci 

vzájemně kooperují a jejich postavení je spíše na stejné úrovni. Samozřejmě všichni 

 

rozhodnutí ze strany jednatele. 

Rozhodnutí však nejsou ihned přijímána bez předchozího projednání daného problému 

ačové systémy. Společnost 

, telefonická komunikace, 

Microsoft Office, cloudové úložiště 

malým pracovním týmem, je 

snadněji koordinovatelná než ve velkých společnostech. Ve 

při vzniku problému je ihned 

je řízena jednatelem ,úkoly delegovány 

dle jeho pracovního zařazení a časových možností. Veškeré zamýšlené 

poradách celého týmu. 

Marketing
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Pracovní tým je flexibilní a operativní, což je důsledkem častých změn, které jsou při 

obchodování zcela obvyklé. 

• Skupina 

Pracovní tým pracuje bez problémů na projektech, které jsou zadávány v rámci 

skupiny. Hlavním cílem skupiny je zpracovat objednávku na dodávané zboží, 

požadavky na danou objednávku zadat dceřiné společnosti, která dané zboží vyrobí. Po 

dokončení výroby dceřinou společnost, nakoupí toto zboží mateřská společnost a zboží 

dodá zákazníkovi na místo určení. Zboží je dodáváno do různých koutů světa, zajímavé 

zakázky byly i do Ruska, Nového Zélandu či Austrálie. 

• Schopnosti 

Většina členů pracovního týmů má vysokoškolské vzdělání. Toto vzdělání je 

doplněno hlavně zkušenostmi s prodávaným zbožím. Polovina pracovního týmu se také 

ve volném čase totiž věnuje jachtingu, a tedy ví, jaké zboží prodává a doporučuje. Mezi 

spolupracovníky existuje i vzájemné vzdělávání, kdy např. starší pracovník vysvětlí 

problém mladšímu a naopak, je zajištěn efektivní pracovní přístup. Tímto způsobem 

získávají všichni zaměstnanci nové znalosti či dovedností. K získání nových znalostí 

slouží samozřejmě také samostudium a zájem každého z pracovníků. 

• Strategie 

Strategie společnosti není jasně stanovena. Společnost se jistě bude snažit o 

zvýšení svých tržeb a udržet svou stávající konkurenční výhodu a to je jedinečný obor 

podnikání. Tohoto cílu by chtěla dosáhnout pomocí toho, že do svého výrobního 

programu zařadí zcela novou loď, která by zajistila zvýšení tržeb. Společnost žádné 

budoucí strategické změny neplánuje. Chce být nadále v očích odběratelů vnímána jako 

společnost, která vyrábí kvalitní zboží. Nadále touží být společností, která má 

individuální přístup k zákazníkům, aktivní přístup a je jí zákazníky poskytována zpětná 

vazba ať už na závodech, či prostřednictvím sociální sítě. 

• Sdílené hodnoty 

Sdílené hodnoty, které jsou pro společnost zásadní, jsou kvalita, komunikace, 

spolehlivost, rychlost a splnění přání dle očekávání. 

Sdílené hodnoty jsou pracovníky ve společnosti utvářeny po celou dobu. Jsou 

základním kamenem pro to, aby společnost fungovala a kladla si za cíl hodnoty, kterých 

chce ve společnosti dosáhnout každý. 
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Stěžejní hodnotou je pro společnost kvalita. Společnost dodává zákazníkům jen 

kvalitní zboží, které je i na základě zaměstnancova osobního posouzení, hodnoceno jako 

zboží kvalitní, které může být distribuováno klientovi. Jestliže má zaměstnanec 

pochybnosti o kvalitě daného zboží, informuje dalšího zaměstnance a dále je situace 

řešena v rámci celé společnosti. Komunikace je velice důležitá jak mezi 

spolupracovníky, tak mezi pracovníky a klienty. Jelikož je většina zákazníků 

společnosti ze zahraničí, musí být zaměstnanci vybaveni jazykovými dovednostmi. 

Spolehlivost, díky které se může jednatel na zaměstnance obrátit s jakýmkoliv 

problémem, nebo spolehlivost v rámci doručení objednaného zboží zákazníkovi, je ve 

společnosti také velmi důležitá. Rychlost v komunikaci je dalším zásadním kamenem ve 

vztahu společnosti a zákazníka. Díky efektivnímu jednání a reakcím ze strany 

společnosti, je zaručeno, že zákazníkovi bude v co nejbližší době doručeno zboží, které 

požaduje. Pomocí komfortu, který díky všem těmto sdíleným hodnotám společnost 

svým zákazníkům nabízí, má společnost velké množství klientů, kteří se stanou stálými 

zákazníky nebo udělají společnosti dobrou reklamu „mezi řečí“ a zajistí tak společnosti 

další portfolio zákazníků. 

3.2.2 Porterova analýza pěti sil 

• Stávající konkurence 

Analyzovaná společnost v prodeji lodí olympijské třídy nemá v České republice 

konkurenci. Přestože pro výrobu této olympijské třídy nevlastní společnost patenty, 

zaujímá na celosvětovém trhu oligopolní postavení v prodeji olympijské třídy.  

Jako největší konkurent v prodeji závodních lodí je považována společnost 

OVINGTON BOATS z Velké Británie. Společnost se zabývá výrobou závodních lodí a 

jejího příslušenství.97 

Z plachetnic vyrábí loď OPTIMIST, které prodává analyzovaná společnost. 

Dalším konkurentem analyzované společnost je společnost PATAFINN z Maďarska. 

Společnost se zabývá výrobou plachetnic olympijské třídy a svou výrobu soustřeďuje i 

v Kapském městě v Africe.98 

                                                 
97 OVINGTON built to win. Home [online]. 2013. 
98 Pata Boats. Home [online]. 2017. 
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Výrobou komponentů pro olympijskou třídu se také zabývá společnosti Swiss 

marine composites. Společnost distribuuje i plachetnice OPTIMIST, D-ZERO  a D-

ONE a ostatní příslušenství pro jachting.99 

Jako konkurenta či společnost vhodnou pro srovnání s analyzovanou společností 

uvedl jednatel společnosti i společnost z Maďarska s názvem Nautic Boat. Společnost 

byla založena dvěma zakladateli, které k businessu svedla láska k jachtingu. Nyní se 

společnost soustředí na distribuci lodí Nautica, které jsou prodávány za účelem 

sportovního i rekračního vyžití.100 

V České republice není společnost, která by distribuovala lodní olympijské třídy. 

Obdobný avšak nesrovnatelný předmět podnikání provozuje společnost LODING – Jiří 

Lejhavec101 - zabývá se servisem lodí a vyrábí kajutové plachetnice. Dále TPS 

centrum102, která se zabývá prodejem, servisem, pronájmem lodí a lodního 

příslušenství. FAS YACHTING103 se zabývá prodejem námořních plachetnic a lodního 

příslušentství. Aquamarine104 se zabývá prodejem lodí a prodej lodního příslušenství, 

prodává lodní oblečení, lodní elektroniku a provádí elektroinstalaci.  

• Nová konkurence 

Odvětví, ve kterém společnost podniká, počítá s novou konkurencí spíše na 

zahraničních trzích. V přímořských zemích, kde je jachting velmi oblíbeným sportem, 

je vznik nové konkurence daleko větší, než vznik nové konkurence v České republice. 

Podnikání v tomto oboru zahrnuje vysoké investiční výdaje a notnou dávku zkušeností, 

kterou musí zaměstnanci disponovat. Obor podnikání neskýtá problém v rámci vládní 

regulace, ovšem jsou předepsány určité požadavky, jak se musí lodě, prodávané 

společností, vyrábět a tedy být bezpečné pro zákazníka. 

• Vliv odběratelů 

Analyzovaná společnost se pohybuje spíše na trhu se zahraničními klienty než 

na trhu s odběrateli tuzemskými. Odběrateli výrobků analyzované společnosti jsou jak 

                                                 
99 Swiss marine composites. Products [online 
100 Nautic Boat. About us [online]. 
101 LODING - Jiří Lejhavec [online]. 2017. 
102 TPS centrum. Naše společnost. [online]. 2017. 
103 F.A.S. YACHTING [online]. 2017. 
104 Aqua Marine [online]. 2017. 
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obchodní společnosti, které zboží distribuují ke konečnému zákazníkovi, tak fyzické 

osoby, které si lodě kupují pro závody ve vrcholovém sportu. Zákazníci si ale také lodě 

kupují jen tak, pro zábavu. Zájem zákazníků se víceméně udržuje na konstantní úrovni 

ovšem před konáním Olympijských her se poptávka výrazně zvyšuje. V tomto oboru se 

lze spoléhat, že mezi stálými zákazníky budou spíše obchodní společnosti, než fyzické 

osoby, které si lodě nebudou kupovat v markantním množství každý rok. Ovšem 

existuje mezi těmito osobami výměna informací, která zajišťuje, že se na společnost 

obrátí zákazník na základě doporučení. Distribuované zboží se řadí mezi zboží luxusní. 

Společnost je ochotná svým zákazníkům nabídnout při nákupu i slevy. 

• Vliv dodavatelů 

Společnost má jak zahraniční tak tuzemské dodavatele. Zahraniční dodavatelé 

jsou ve velkém množství dodavatelé zboží, ovšem najdou se i zahraniční dodavatelé 

služeb, jež je ve velké části představují služby za dopravu zboží. Největším zahraničním 

dodavatelem je dceřiná společnost. Zahraniční dodavatelé se v poměru s tuzemskými 

podílí větší částkou na dodání zboží. Od tuzemských dodavatelů společnost odebírá 

taktéž zboží, avšak odebírá zde velkou část služeb celé společnosti, do níž patří 

například opracování dílců pro výrobu, služby za telefon, internet, nájem prostor či 

daňové poradenství. Společnost má schopnost vyjednat u dodavatelů slevu, slevu u 

dodavatelů služeb má v některých případech až ve výši 30 % z prodejní ceny. U 

zahraničních dodavatelů zboží je schopen vyjednat slevu ve výši 10 %. 

• Substituty 

Substituty pro lodě, které jsou společností distribuovány, existují v minimálním 

množství. U olympijské lodní třídy lze jako substituty považovat stejné lodě ovšem 

prodávané jinou společností, která sídlí mimo Českou republiku. V ostatních lodních 

třídách se za substituty dají považovat odlišné lodní třídy, které lze při závodech taktéž 

využívat, jedná se například o lodní třídu Laser, Nautica či Melges. 

3.2.3 Analýza makrookolí podniku 

Analýza makrookolí podniku zahruje následující vlivy: 

• Politicko-legislativní vlivy 

Společnost je povinna dodržovat zákony a předpisy České republiky, především 

Zákoník práce a Obchodní zákoník. Je ovlivňována také daňovou politikou státu a 
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celkovou politickou stabilitou v zemi, oba tyto faktory jsou v současné době velmi 

nestabilní a není jasně čitelné, co lze v těchto oblastech očekávat.  

• Ekonomické faktory 

Jeden z významných ekonomických faktorů, který ovlivnil společnost, byla 

intervence České národní banky. Společnost díky dodání zboží hlavně do zahraničí 

získala díky kurzovým rozdílům vyšší hodnoty tržeb, a musela odvést mnohonásobně 

větší daň z příjmů právnických osob, zejména kvůli právě zmíněné intervenci. Tržby 

společnosti samozřejmě ovlivňuje ekonomická situace zákazníků, kteří si mohou lodě 

dovolit. 

• Sociálně-kulturní faktory 

Ve společnosti je důležité především dbát na názory a přání zákazníků. Mezi 

kulturní faktor patří fakt, že jachting nabývá ve světě stále více oblíbenosti. V zemích, 

jež mají přístup k moři, je tento sport oblíbený již dávno a v zemích bez přístupu k moři 

získává stále větší atraktivitu. Důsledkem je také sponzoring sportovních nadšenců, tedy 

fakt, že si sportovec platit za loď nemusí, ale zajistí mu jí klub. Závodní lodě jsou 

považovány za zboží, jež je luxusní povahy. 

V následujícím obrázku je znázorněn růst tržeb za globální osobní luxusní zboží. 

V grafu je zřetelný pokles tržeb s luxusním zbožím v době finanční krize a následný 

pokles i v roce 2014 a 2015. 

 

 
Obrázek 8: Růst tržeb na trhu s luxusním zbožím105 

 

                                                 
105 Trh s luxusním zbožím: Nejslabší rok od pádu Lehman Brothers? Patria Online [online]. 2015.  
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Po pádu tržeb v roce 2012 přišel mírný nárůst, ovšem do roku 2015 výše tržeb 

s luxusním zbožím klesá a rok 2015 se stal pro trh s luxusním zbožím nejslabším rokem 

od roku 2009. Pokles celosvětových tržeb na trhu s luxusním zbožím byl způsoben 

náhlým zhroucením akciového trhu v Číně, následným propadem cen komodit, jež byl 

vyvolaný obavami o zpomalení čínského hospodářského růstu a také vlivem silného 

dolaru.  

Trh s luxusním zbožím sice zažívá na světovém trhu propad, jelikož hlavními 

spotřebiteli jsou obyvatelé Číny. Tento propad na trhu s luxusním zbožím výrazně 

neovlivní nakupované zboží analyzované společnosti. 

• Technologické vlivy 

Technologie má na společnost vliv hlavně v oblasti výpočetní techniky. Internet 

je ve společnosti nejdůležitějším prvkem, na němž je založena celá podstata podnikání 

společnosti. Změny ve vývoji výpočetní techniky jsou velice rychlé, společnost tedy 

musí sledovat nejmodernější trendy a investovat do technologií, které společnosti 

pomohou. Společnost také využívá technologie v oblasti vývoji lodí, nové tvary lodí či 

lodních komponentů vznikají pomocí 3D počítačového modelování. Prvotní idea je 

realizována pomocí sádrového modelu. Ve finále je převedena do digitálního modelu, 

který je základem pro vytvoření výrobní formy. Trup lodi je obvykle vyráběn 

z laminovaného polystyrenu, někdy je při výrobě používán polyetylen. 106 

• Ekologické faktory  

Společnost výrazně neovlivňuje ekologii prostředí.  

3.2.4 Syntéza výsledků strategické analýzy 

Na základě předchozích analýz společnosti je v následující tabulce sestavena 

syntéza výsledků strategické analýzy, která se zaměřuje na silné a slabé stránky 

společnosti, dále definuje hrozby a příležitosti, se kterými se může analyzovaná 

společnost potýkat. 

 

 

 

                                                 
106 Rozhovor se zaměstnancem společnosti 28.2.2017. 
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Tabulka 6: Syntéza výsledků strategické analýzy107 

 

Silné stránky 

� Jedinečný obor podnikání 

� Výhradní postavení na českém trhu 

� Silné postavení na trhu a dobré jméno 

v očích zákazníků 

� Dlouholetá praxe zaměstnanců v 

oboru 

� Individuální přístup ke klientům  

 

Slabé stránky 

� Prodávané zboží je spíše luxusní 

povahy, nemůže si jej dovolit každý 

� Výroba pouze čtyř druhů lodí 

� Účast lodí v olympijské třídě je 

existenčně důležité 

� Většinový vlastník společnosti v 

zahraničí 

 

Příležitosti 

� Zvyšující se oblíbenost vodního sportu 

� Možnost zvětšit podíl na trhu v Rusku, 

Austrálii a Číně 

� Dostupná pracovní síla s dostatečnou 

kvalifikací 

� Olympijské hry 

 

Hrozby 

� Nárůst a posílení konkurence 

� Zhoršení ekonomické situace klientů 

� Zvyšování daní a jiná vládní opatření 

� Rozhodnutí o použitý olympijské třídy 

lodí 

 

 

Mezi silné stránky společnosti patří jednoznačně podvědomí zákazníků a to, že 

společnost je vnímána jako producent kvalitních lodí, které jsou přizpůsobeny dle 

individuálních přání. Také každý zaměstnanec se v oblasti jachtingu pohybuje i 

v soukromém životě, což zajišťuje vyšší zájem z jejich strany a taktéž větší zkušenosti 

v daném oboru. Velmi silnou stránkou analyzované společnosti je výhradní postavení 

na českém trhu v distribuci olympijské třídy a z toho vyplývající jedinečný obor 

podnikání. 

Slabou stránkou společnosti je finanční náročnost na nákup prodávaného zboží, 

zboží je spíše luxusní povahy a nemůže si jej dovolit kdokoli. Poptávka po výrobě lodí 

pravidelně každé čtyři roky vzroste díky účasti vyráběných lodí v olympijské lodní 

třídě. Společnost je existenčně závislá na rozhodnutí Mezinárodního Olympijského 

Výboru, zda bude lodní třída být mezi olympijskou třídu, v čemž je největší slabina 

                                                 
107 Vlastní zpracování. 
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analyzované společnosti. Bohužel tato slabá stránka je dána charakterem podnikání a 

není v rukou společnosti, tuto skutečnost ovlivnit. Další slabinou společnosti je 

skutečnost, že většinový vlastník společnosti není přítomen v České republice. 

Příležitosti analyzované společnosti spatřuji ve stále větší oblíbenosti 

jachtingového sportu, díky které vznikají noví klienti v zemích jako je Rusko, Čína či 

Austrálie.  

Mezi hrozby je zařazen možný vznik nové konkurence, kterým analyzovaná 

společnost stále čelí. V budoucnosti může nastat situace, že se zhorší ekonomická 

situace klientů v důsledku ekonomické krize. Tato situace by znamenala odliv klientů 

pro analyzovanou společnost. Díky častým změnám v judikatuře také platí hrozba 

zvýšení daní, změny v zákoně o dani z přidané hodnoty, cla a jiná vládní opatření. Stále 

zvyšující se administrativa také ovlivňuje společnost ve smyslu zvýšení nákladů. 

Největší hrozba je důsledkem slabé stránky společnosti již zmíněná rozhodnutí o účasti 

či neúčasti vyráběných lodí v olympijských třídách v rukou Mezinárodního 

Olympijského Výboru. 

3.3 Horizontální a vertikální analýza rozvahy 

Horizontální a vertikální analýza pomůže vidět analyzovanou společnost 

v určitých souvislostech. Nejprve je zmíněna horizontální analýza rozvahy a výkazu 

zisků a ztrát následně analýza vertikální. Analýzy jsou zpracovány z pěti po sobě 

jdoucích období od roku 2011 - 2015. Data k účetní závěrce nejsou v současné době 

k dispozici, budou zveřejněny až po 30. červnu letošního roku. V následujících řádcích 

jsou uvedeny pouze části analyzovaných dat společnosti, analýza se všemi daty je 

uvedena v příloze diplomové práce. V níže uvedené tabulce je uvedena výseč 

horizontální analýzy rozvahy analyzované společnosti.  

Horizontální analýza rozvahy vychází z celkové analýzy aktiv. Celková aktiva 

dosahovaly v roce 2011 hodnoty 38.408 tis. Kč. Hodnota celkových aktiv má mírně 

vzrůstající tendenci. Nejvyšší hodnoty celkových aktiv bylo dosaženo v roce 2015, kdy 

byl nárůst celkových aktiv vyšší o 24,68 % oproti roku 2014 na hodnotu 53.481 tis. Kč. 

Tento výrazný nárůst je následkem růstu především oběžných aktiv a to růstu výrobků a 

zboží. Výrazný pokles zaznamenala ostatní aktiva z hodnoty 145 tis. Kč v roce 2011 na 
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hodnotu 14 tis. Kč v roce 2015, kdy se jednalo o snížení hodnot položky časového 

rozlišení aktiv. 

Tabulka 7: Část horizontální analýza rozvahy108 

 2015/14 2014/13 2013/12 2012/11 

AKTIVA CELKEM 24,68 % 0,69 % 6,67 % 3,98 % 

Dlouhodobý majetek 10,17 % 2,54 % 9,05 % 15,03 % 

Oběžná aktiva 32,72 % -0,24 % 5,83 % -0,89 % 

Ostatní aktiva -70,83 % -20,00 % -59,46 % 2,07 % 

PASIVA CELKEM 24,68 % 0,69 % 6,67 % 3,98 % 

Vlastní kapitál 14,18 % 4,73 % 6,00 % 10,47 % 

Cizí zdroje 179,41 % -38,53 % 12,53 % -31,86 % 

Ostatní pasiva -24,04 % 411,48 % 15,09 % 82,76 % 

 
 

Analyzovaná společnost do roku 2013 evidovala nehmotný majetek a to 

ocenitelná práva, v tomto roce došlo k prodeji ocenitelných práv a v následujících letech 

2014 a 2015 již žádná ocenitelná práva v majetku neeviduje. Společnost taktéž nevlastní 

software a neprovádí výzkum a vývoj. Majetek společnosti je tvořen z velké části 

dlouhodobým finančním majetkem a dlouhodobým hmotným majetkem. 

Dlouhodobý majetek společnosti nezažil za analyzovaná léta pokles, jeho 

tendence je mírně stoupající, v roce 2015 dosáhl hodnoty 16.613 tis. Kč. Dlouhodobý 

majetek společnosti je tvořen pouze samostatnými hmotnými věcmi a soubory movitých 

věcí kam patří z velké části automobily, přívěsy, formy lodí a kancelářské vybavení. 

Společnost nevlastní pozemky ani stavby. 

Velkou část dlouhodobého hmotného majetku tvoří dlouhodobý finanční 

majetek. Finanční majetek je složen z podílů v ovládaných a řízených osobách. V roce 

2011 dosahovala hodnota podílů 5.281 tis. Kč a v roce 2015 vzrostla tato částka na 

9.926 tis. Kč. Tyto podíly jsou podíly na dceřiné společnosti v Polsku a při jejich 

přecenění je použita metoda ekvivalence. Dlouhodobý finanční majetek je také tvořen 

složkou půjčky a úvěry – ovládající a řídící osoba. Tato hodnota se v analyzovaných 

letech drží na konstantní úrovni 4.500 tis. Kč – 4.900 tis. Kč. 

                                                 
108 Vlastní zpracování 
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Další důležitou složkou horizontální analýzy jsou oběžná aktiva. Sledované 

období začínalo nepatrným poklesem mezi roky 2011 a 2012. Oběžná aktiva měla 

mírně kolísavou tendenci, v roce 2015 však došlo k růstu o 32,72 % na hodnotu 36.854 

tis. Kč. Tento nárůst byl způsoben hlavně zvýšením hodnoty skladovaného zboží, jehož 

hodnota vzrostla o 323,53 %. Důvodem nárůstu hodnoty skladovaného zboží byla 

výroba zboží na olympiádu, která byla v roce 2016.  

V tomto období také klesly o 51,25 % hodnota poskytnutých záloh na zásoby, 

což vyjadřuje, že společnost měla vyšší vyjednávací sílu u odběratelů a zboží bylo 

placeno bez prodlev.  

Položka materiál má mezi oběžnými aktivy sestupnou tendenci, z původní 

hodnoty 155 tis. Kč v roce 2011 klesla hodnota položky v roce 2015 na 26 tis. Kč. 

V roce 2012 analyzovaná společnost zaměřila svou pozornost na efektivní skladování 

oběžného majetku. Výsledkem tohoto snažení je skutečnost, že v současné době 

společnost mnohem lépe hospodaří s naskladněným materiálem, zbytečně tuto složku 

oběžného majetku nedrží na skladě, více se zaměřila na efektivním využívání materiálu. 

 Mezi složku oběžných aktiv patří dlouhodobé pohledávky. Tyto dlouhodobé 

pohledávky vzrostly v roce 2015 na hodnotu 164 tis. Kč, čímž zaznamenala položka 

meziroční růst hodnoty o 2.833,33 %. Tento vzrůst byl zapříčiněn vznikem položky 

pohledávky – ovládající a řídící osoba. 

 Tato položka ve sledovaném období nenabývala žádných hodnot, až v roce 

2015 nabyla hodnoty ve výši 170 tis. Kč, která byla zapříčiněna pohledávkami vůči 

dceřiné společnosti, které byla poskytnuta zápůjčka. Složka krátkodobých pohledávek je 

tvořena největší měrou pohledávkami z obchodních vztahů, které v roce 2012 zažily 

mírnou klesající tendenci o 2,08 %. V letech 2013/14 byl vzrůst pohledávek z obchodní 

činnosti o 17,28 % na hodnotu 7.764 tis. Kč a v následujícím roce vzrostla hodnota na 

8.810 tis. Kč.  

Další zajímavou složku rozvahy tvoří krátkodobý finanční majetek. 

Krátkodobý finanční majetek a jeho sledování je pro společnost významné z hlediska 

udržení  požadované likvidity společnosti a aby nevázal v krátkodobém finančním 

majetku velké množství prostředků. V roce 2012 poklesl krátkodobý finanční majetek o 

32,24 % , v tomto roce společnost investovala a zakoupila transportní automobil. V roce 

2015 vzrostla hodnota krátkodobého finančního majetku o 202,32 % z hodnoty 4.263 
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tis. Kč na 12.888 tis. Kč. Nárůst finančního majetku způsobily platby za zboží, jehož 

prodej v tomto roce z důvodu olympijských her také razantně vzrostl.  

Položka ostatní aktiva obsahuje položku časové rozlišení aktiv. Společnost do 

nákladů příštích období zahrnuje z velké části dodávky služeb, které jsou náklady jiného 

účetního období, většinou se jedná o domény, internet, zákonné pojištění zaměstnanců, 

v dřívějších letech položky časového rozlišení aktiv obsahovaly také reklamu a 

pojištění. Tato položka prochází během analyzovaného období sestupnou tendencí. 

Níže uvedený graf ukazuje strukturu aktiv mezi lety 2011 a 2015. Stálá aktiva i 

oběžná aktiva dosahují svého vrcholu v roce 2015. obsahuje pouze výdaje příštích 

období, kde jsou společností účtovány faktury, jež jsou vystaveny v následujícím 

kalendářním roce, ale spadají ještě do aktuálního účetního období.Dlouhodobý majetek 

mírně roste, ostatní aktiva jsou oproti jiným složkám aktiv na velmi nízké úrovni. 

 

 
Graf 1: Struktura aktiv109 

 

Vývoj pasiv u analyzované společnosti má následující vývoj. Položka vlastního 

kapitálu v analyzovaných letech vzrůstala. Od roku 2011 vzrostl vlastní kapitál 

z hodnoty 32.443 tis. Kč na hodnotu 45.426 tis. Kč v roce 2015.  

                                                 
109 Vlastní zpracování. 
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Oceňovací rozdíly z přecenění majetku, jež jsou součástí položky ostatní 

kapitálové fondy, mají v analyzovaném období taktéž vzrůstající trend. Oceňovací 

rozdíly vznikají na základě toho, že analyzovaná společnost vlastní 100 % podíl 

v dceřiné společnosti, jehož nominální hodnota je přeceněna na základě metody 

ekvivalence.  

Zákonný rezervní fond dosahuje konstantní hodnoty ve výši 20 tis. Kč. Do 

statutárních a ostatních fondů je rozdělována část nerozděleného zisku a slouží 

k výdajům společnosti a je dle rozhodnutí valné hromady navyšován. 

Výsledek hospodaření společnosti má kolísající charakter, v roce 2011 až 2014 

se jeho hodnota pohybuje na srovnatelné úrovni, v roce 2015 vzrostl oproti roku 2014 o 

99,96 % z důvodu vysoké poptávky po vybavení pro olympijské hry.  

Z nerozděleného zisku minulých let jsou zdroje přesouvány do statutárních a 

ostatních fondů nebo jsou společníkům vypláceny podíly na zisku, o kterých rozhoduje 

valná hromada. 

Cizí zdroje společnosti měly v roce 2011 hodnotu 5.936 tis. Kč a až do roku 2014 měly 

spíše klesající tendenci, v roce 2015 narostla hodnota cizích zdrojů na hodnotu 7.818 

tis. Kč, což bylo zapříčiněno zvýšením krátkodobých přijatých záloh, jejichž hodnota 

v roce 2015 oproti roku 2014 vzrostla o 208,29 % z důvodu vysokého počtu přijatých 

záloh ze strany odběratelů. 

Na dohadné účty pasivní společnost účtuje nevyúčtovanou energii z nájmu a 

dohadné položky na licenční poplatky za výrobu lodí.  

Ostatní závazky v roce 2015 vzrostly z důvodu tří velkých plateb, které byly 

zaslány na účet společnosti. Jednalo se o platby, které byly zaslány od významného 

odběratele. Finanční prostředky byly určeny na specifickou úpravu lodí, tedy z tohoto 

důvodu nebyly zařazeny do přijatých záloh.  

Do položky ostatní pasiva jsou řazeny výdaje příštích období. Mezi výdaje 

příštích období jsou řazeny hodnoty faktur, jež jsou společnosti doručeny v jiném 

kalendářním období, než do kterého dle své povahy patří. Výdaje příštích období jsou 

výsledkem dodržování aktuálního principu účetnictví. 

Následující graf zobrazuje strukturu pasiv v analyzovaných letech. 
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Graf 2: Struktura pasiv110 
 

Struktura pasiv kopíruje vývoj struktury aktiv a v průběhu let vzrůstá. Vlastní 

kapitál dosahoval maximální hodnoty v roce 2015. Taktéž hodnota cizích zdrojů 

dosáhla maxima v roce 2015, oproti vlastnímu kapitálu má kolísavou tendenci. Položka 

ostatních pasiv je oproti hodnotám ostatních položek zanedbatelná. 

V následujících odstavcích je popsána vertikální rozvahová analýza společnosti. 

Celková analýza je uvedena v příloze diplomové práce, níže jsou uvedeny vybrané 

ukazatele hospodaření. Vertikální analýza rozvahy zobrazuje, jak velkou část obsahuje 

daná položka na celkové hodnotě aktiv či pasiv. 

Náhled na vertikální analýzu nám napovídá, do jakých složek aktiv či pasiv 

podnik investoval. Dlouhodobý majetek měl do roku 2014 vzrůstající tendenci a v roce 

2015 poklesl podíl této složky na celkových aktivech o 4,09 %. Nejvíce obsáhlou 

složkou dlouhodobého majetku tvoří dlouhodobý finanční majetek, kde je zahrnut podíl 

v dceřiné společnosti. Podíl dlouhodobého hmotného majetku na celkových aktivech 

udržuje společnost na konstantní úrovni. 

Investice společnosti do dlouhodobého nehmotného majetku je minimální 

v počátečních letech analýzy byly v této položce zařazeny ocenitelná práva, která byla 

v roce 2013 prodána a proto společnost na této položce neeviduje žádnou hodnotu. 

                                                 
110 Vlastní zpracování. 
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Tabulka 8: Část vertikální analýzy rozvahy111 

 2015 2014 2013 2012 2011 

AKTIVA CELKEM 100  % 100 % 100 % 100 % 100 % 

Dlouhodobý majetek 31,06 % 35,15 % 34,52 % 33,77 % 30,52 % 

Dl. nehmotný majetek 0,00 % 0,00 % 0,05 % 0,11 % 0,17 % 

Dl. hmotný majetek 3,41 % 3,85 % 3,17 % 3,77 % 4,51 % 

Dl. finanční majetek 27,66 % 31,30 % 31,31 % 29,89 % 25,84 % 

Oběžná aktiva 68,91 % 64,73 % 65,34 % 65,86 % 69,10 % 

Zásoby 27,81 % 36,31 % 37,27 % 40,01 % 39,93 % 

Dlouhodobé pohledávky 0,31 % -0,01 % -0,12 % -0,13 % -0,21 % 

Krátkodobé pohledávky 16,70 % 18,50 % 15,60 % 15,93 % 17,17 % 

Krátkodobý finanční 

majetek 

24,10 % 9,94 % 12,59 % 10,06 % 12,21 % 

Ostatní aktiva 0,03 % 0,11 % 0,14 % 0,37 % 0,38 % 

PASIVA CELKEM 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

Vlastní kapitál 84,94 % 92,75 % 89,17 % 89,74 % 84,47 % 

Základní kapitál 0,37 % 0,47 % 0,47 % 0,50 % 0,52 % 

Ostatní kapitálové fondy 16,71 % 17,36 % 17,39 % 16,08 % 11,17 % 

Fondy ze zisku 0,09 % 0,08 % 0,03 % -0,27 % -0,27 % 

VH minulých let 57,80 % 68,63 % 64,60 % 70,00 % 66,53 % 

VH běžného účetního 

období 

9,96 % 6,21 % 6,68 % 3,44 % 6,52 % 

Cizí zdroje 14,62 % 6,52 % 10,68 % 10,13 % 15,46 % 

Dlouhodobé závazky 0,77 % 0,09 % 0,42 % 0,89 % 0,62 % 

Krátkodobé závazky 13,85 % 6,44 % 10,27 % 9,24 % 14,84 % 

Ostatní pasiva 0,44 % 0,73 % 0,14 % 0,13 % 0,08 % 

 

Podíl oběžných aktiv na složce oběžných aktiv se drží po analyzované období 

na podobných hodnotách od 64,73 % do 69,10 %. Oběžná aktiva jsou tvořena z největší 

části zásobami, které v roku 2011 tvořili 39,93 % struktury aktiv. Vrcholu dosáhla 

                                                 
111 Vlastní zpracování. 
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hodnota zásob v roce 2012, kdy dosáhla výše 40,01 % hodnoty celkových aktiv. Od 

tohoto roku podíl meziročně klesal a v roce 2015 se dostal na minimum 27,81 %. 

Krátkodobý finanční majetek měl po celé analyzované období vzestupnou tendenci, 

ovšem v roce 2015 rapidně vzrostl na 24,10 % hodnoty celkových aktiv. 

Položka ostatních aktiv zaujímá minimální podíl na celkových aktivech 

společnosti. 

Z celkových pasiv zaujímá největší podíl položka vlastního kapitálu. Výše této 

položky během analyzovaného období nebyla nižší než 84,47 % hodnoty celkových 

pasiv. Tato položka je ze dvou třetin složena z výsledku hospodaření minulých let a je 

významně ovlivněna hodnotou vyplacených dividend. Proto během analyzovaného její 

hodnoty kolísají. Vlastní kapitál kopíruje vývoj výsledku hospodaření minulých let. 

Cizí zdroje dosáhly minimální hodnoty v roce 2014 a to hodnoty podílu na 

celkových pasivech ve výši 6,52 %. Ačkoli jsou cizí zdroje tvořeny i dlouhodobými 

závazky, jsou zásadní položkou, která určuje vývojový trend cizích zdrojů položka 

krátkodobých závazků. Maximum hodnot nastává jednou za čtyři roky, tedy je evidentní 

vliv olympijských her na vývoj této položky. 

Ostatní pasiva dosahují v podílu na celkových pasivech společnosti 

zanedbatelné hodnoty. 

Závěrem analýzy rozvahy lze konstatovat, že podnik si po dobu analýzy let stále 

udržuje spíše konzervativní strategii. Konzervativní strategie se vyznačuje nižší mírou 

krátkodobých zdrojů v porovnání s oběžným majetkem, následně čistý pracovní kapitál 

dosahuje kladné hodnoty. Tato forma strategie financování je sice  méně nebezpečná, o 

to bohužel výše dražší.112 Podnik drží velkou část zdrojů v krátkodobém finančním 

majetku, jeho objem však po sledovaná léta výrazně nekolísá, tedy není výrazně 

ohrožena likvidita společnosti.  

Analýza pasiv společnosti ukázala, že společnost je financována zdroji 

vlastními, tedy dražším variantou financování podniku.  

Ve vlastnictví společnosti je jen dlouhodobý hmotný majetek, velký podíl mají 

aktiva oběžná a největší složkou vlastního kapitálu je výsledek hospodaření minulých 

let. Tato položka dosahuje vysokých hodnot a dalo by se uvažovat o využití tohoto 

zdroje v rámci nových investičních projektů. 

                                                 
112 SCHOLLEOVÁ, Hana. Ekonomické a finanční řízení pro neekonomy,str. 107. 
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Z analýzy rozvahy společnosti dále vyplynulo, že společnost řádně řídí inkasa 

svých pohledávek, tedy není ohrožena stabilita podniku a pro své dodavatele společnost 

tímto bude působit jako spolehlivý partner. 

Krátkodobý finanční majetek společnosti se v posledním analyzovaném roce 

zvýšil a je taktéž možno uvažovat o využití finančního majetku na nové projekty, které 

by společnosti zaručily další zisky. 

 

3.4.  Analýza výkazu zisků a ztrát 

V následující tabulce jsou zobrazeny významné položky, z kterých byla 

zpracována horizontální analýzy výkazu zisků a ztrát za analyzované období 2011 až 

2015. 

 

Tabulka 9: Výkaz zisků a ztrát v tis. Kč113  

 2015 2014 2013 2012 2011 

Tržby za prodej zboží 37 744 39 878 43 274 50 581 55 924 

Náklady na prodané zboží 25 660 32 020 33 716 39 983 43 313 

Obchodní marže 12 084 7 858 9 558 10 598 12 611 

Výkony 2 048 2 616 2 188 1 483 1 628 

Výkonová spotřeba 3 202 2 960 4 617 4 472 4 300 

Přidaná hodnota 10 930 7 514 7 129 7 609 9 939 

Provozní výsledek hospodaření 7 077 3 372 2 040 1 919 2 830 

Ostatní finanční výnosy 979 1 495 1 873 879 1 215 

Ostatní finanční náklady 1 637 1 546 503 1 260 1 123 

Finanční výsledek hospodaření -496 -61 1 521 -257 302 

Daň z příjmů za běžnou činnost 1 254 647 716 290 629 

Výsledek hospodaření za běžnou činnost 5 327 2 664 2 845 1 372 2 503 

Výsledek hospodaření před zdaněním 6 581 3 311 3 561 1 662 3 132 

Výsledek hospodaření za účetní období 5 327 2 664 2 845 1 372 2 503 

 
 

Níže uvedený graf zobrazuje výsledky horizontální analýzy výkazu zisků a ztrát.  

                                                 
113 Vlastní zpracování. 
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Tržby společnosti mají od roku 2011 sestupnou tendenci v tržbách za prodané zboží, 

ovšem tuto tendenci kopírují i náklady, tedy náklady i výnosy z prodeje zboží jsou 

vzájemně kompatibilní. Sestupná tendence těchto hodnot je příčinou klesajících zásob 

vázaných ve společnosti 

Za zmínku stojí obchodní marže společnosti, jejíž trend je zachycen 

v následujícím grafu. Na vývoji obchodní marže jde opět vidět, jak velký vliv na tržby 

společnosti mají olympijské hry. Obchodní marže v roce 2015, tedy rok před pořádáním 

olympijských her v Rio de Janeiru, rapidně vzrostla nad hodnotu 12.000 tis. Kč. V roce 

2015 tento vzrůst tržeb znamenal zvýšení o 53,78 %. V počátcích analyzovaného 

období měla společnost větší portfolio distribuovaných lodí, které se postupem času 

zmenšovalo, tedy z tohoto důvodu byly v letech 2011 a 2012 tržby vyšší než v letech 

následujících. 

 

 

 
Graf 3: Obchodní marže114 

 

V následujícím grafu je znázorněn vztah přidané hodnoty, kterou společnost 

vytváří, v souvislosti s výkony, obchodní marží a výkonovou spotřebou. Přidaná 

hodnota znázorňuje výdělek společnosti v základním pojetí, přidaná hodnota je tvořena 

                                                 
114 Vlastní zpracování. 
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rozdílem mezi obchodní marží respektive výkonů a výkonovou spotřebou. Výkony 

analyzované společnosti se pohybují na úrovni jedné desetiny částky přidané hodnoty.  

V analyzovaném období lze sledovat v roce 2014 pokles výkonové spotřeby o 

35,89 %. Příčinou byl pokles nákladů na služby, které klesly o 38,12 %. Společnost 

v těchto letech přestala využívat v tak velké míře reklamu a marketing, jež byl jednou 

z nejnákladnějších položek ve společnosti. Dále změnila kancelářské prostory, tím 

výrazně snížila náklady za nájem. V roce 2015 výkonová spotřeba vzrostla o 8,18 %, 

což ukazuje, že společnost tímto rozhodnutím své tržby neztratila, naopak dokázala 

situaci využít ve svůj prospěch a zajistit maximum přidané hodnoty ve výši 10.930 tis. 

Kč, což znamenalo zvýšení o 45,46 % oproti roku 2014. Přidaná hodnota i výkony 

společně s obchodní marží znázorňují tvar „U“.  

 

 
Graf 4: Přidaná hodnota115 

 

Další graf je znázorněním provozního a finančního výsledku hospodaření. 

Provozní výsledek hospodaření je znázornění, kolik peněz společnost vydělává ze své 

obvyklé činnosti. Provozní výsledek hospodaření dosáhl maxima v roce 2015 a to 

hodnoty 7.077 tis. Kč, což představovalo nárůst o 109,88 %. Nárůst je způsoben 

                                                 
115 Vlastní zpracování. 
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zvýšením přidané hodnoty vytvářené společností. Minimální hodnoty 1.919 tis. Kč 

dosáhl provozní výsledek hospodaření v roce 2012.  

Finanční výsledek hospodaření se pohybuje v analyzovaném období spíše 

v záporných hodnotách. Maxima dosáhl v roce 2013 a to 1.521 tis. Kč a minima v roce 

2015 v hodnotě -496 tis. Kč. Důvod vysokého nárůstu finančního výsledku hospodaření 

v roce 2013 o 691,83 % byla intervence České národní banky. Jelikož analyzovaná 

společnost má své pohledávky z velké části v eurové hodnotě, způsobila intervence 

ČNB vysoké výnosy způsobené inkasem těchto pohledávek. V tomto roce lze sledovat 

markantní rozdíl mezi ostatními finančními náklady, které dosahovaly hodnoty 503 tis. 

Kč a ostatními finančními výnosy, jež dosahovaly 1.873 tis. Kč. 

  

 
Graf 5: Provozní a finanční VH116 

 

Následující tabulka zobrazuje analýzu struktury tržeb a nákladů. Z tabulky je 

evidentní, že ve sledovaném období byly tržby za prodané zboží, vždy přes 90%  

součástí celkových tržeb. V roce 2013 a 2014 byly tržby konstantní. Prodej zboží je 

hlavní ekonomickou činností společnosti, tedy tržby za prodej vlastních výrobků a 

služeb zaujímá pouze malou část. Výkony společnosti mají od roku 2011 vzestupnou 

                                                 
116 Vlastní zpracování 
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tendenci z hodnoty 1.628 tis. Kč na 2.616 tis. Kč, v roce 2015 hodnota opět nepatrně 

vzrostla na 2.048 tis. Kč. 

 
Tabulka 10: Analýza struktury tržeb117 

 2015 2014 2013 2012 2011 

TRŽBY CELKEM 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

Tržby za prodej zboží 92,01 % 90,44 % 90,43 % 95,01 % 94,68 % 

Výkony 4,99 % 5,93 % 4,57 % 2,79 % 2,76 % 

Tržby z prodeje dlouhodobého 

majetku a materiálu 
4,94 % 6,08 % 4,56 % 2,77 % 2,74 % 

Ostatní provozní výnosy 0,03 % 0,14 % 0,16 % 0,13 % 0,05 % 

Výnosové úroky 0,42 % 0,00 % 0,36 % 0,30 % 0,40 % 

 

Náklady na prodané zboží přesahují v celém sledovaném období 70,00 % podílu 

na celkových nákladech. Náklady na prodané zboží se v analyzovaném období snižují, 

což koresponduje se zvyšováním obchodní marže. 

Tabulka 11: Analýza struktury nákladů118 

NÁKLADY CELKEM 100  % 100 % 100 % 100 % 100 % 

Náklady na prodané zboží 71,89 % 77,29 % 74,9 % 77,09 % 76,57 % 

Výkonová spotřeba 8,97 % 7,14 % 10,26 % 8,62 % 7,60 % 

Spotřeba materiálu a energie 1,06 % 0,81 % 0,83 % 0,79 % 0,76 % 

Služby 7,91 % 6,34 % 9,43 % 7,83 % 6,86 % 

Osobní náklady 7,82 % 7,40 % 8,03 % 7,52 % 7,73 % 

Daně a poplatky 0,10 % 0,07 % 0,08 % 0,7 % 0,07 % 

Odpisy dlouhodobého 

nehmotného a hmotného 

majetku 

2,27 % 1,93 % 2,19 % 2,21 % 3,61 % 

Ostatní finanční náklady 4,59 % 3,73 % 1,12 % 2,43 % 1,99 % 

Daň z příjmu za běžnou 

činnost 
3,51 % 1,56 % 1,59 % 0,56 % 1,11 % 

 

                                                 
117 Vlastní zpracování. 
118  Vlastní zpracování. 
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Majoritní složkou výkonové spotřeby jsou služby, na které bylo vynakládáno 

maximum v roce 2013 a to 9,43 % celkových nákladů, hodnota se pohybuje na 

konstantní úrovni. Společnost nakupuje zboží, jehož doprava, pojištění je právě 

zajištěno externími službami, to je důvod, proč společnost nemá výrazné hodnoty 

v oblasti spotřeby materiálu a energie.  

Osobní náklady jsou tvořeny mzdovými náklady, které zaznamenaly v roce 2014 

pokles z důvodu odchodu kvalifikovaného zaměstnance. 

Daň z příjmů se drží na konstantní úrovni, v roce 2015 zaznamenala nárůst 

z důvodu dobrého výsledku hospodaření. 

Horizontální analýza výkazu zisků a ztrát zobrazuje závislost kolísavost tržeb za 

prodané zboží v závislosti na olympijských hrách. Společnost ve sledovaném období 

dokázala sestavit takovou podnikovou politiku, jejíž výsledkem je vysoká obchodní 

marže a tedy i vysokou přidanou hodnotu, kterou společnost vytváří. Na analyzovanou 

společnost měla velký vliv intervence české národní banky, která byla uskutečněna 

v roce 2013. Výsledkem intervence bylo radikální zvýšení finančního výsledku 

hospodaření, jelikož společnost inkasuje pohledávky v eurových hodnotách. 

Vertikální analýza výkazu zisků a ztrát analyzované společnosti ukázala, že je 

hlavní ekonomickou činností nákup a prodej zboží, jelikož tyto položky v celkových 

nákladech i výnosech zaujímají majoritní podíly. Vlivem vysoké obchodní marže 

v posledním analyzovaném roce dosáhla položka daně z příjmů za běžnou činnost 

společnosti maximální hodnoty. 

 

3.5 Analýza obchodní činnosti společnosti pomocí vybraných ukazatelů 

 

V tabulce uvedené níže je srovnána rychlost růstu či poklesu tržeb, přidané 

hodnoty, pohledávek a závazků a vysvětlena vzájemná souvztažnost chodu společnosti 

k těmto hodnotám. 

 

 

 

 



 

71 

 

Tabulka 12: Tabulka srovnání119 

 2015/14 2014/13 2013/12 2012/11 

Tržby za prodej zboží -5,35 % -7,85 % -14,45 % -9,55 % 

Přidaná hodnota 45,46 % 5,40 % -6,31 % -23,44 % 

Krát. pohledávky 12,53 % 19,40 % 4,48 % -3,55 % 

Krát. závazky 168,24 % -36,89 % 18,53 % -35,23 % 

 

V analyzovaných letech tržby za prodej zboží klesají ovšem přidaná hodnota má 

vzrůstající tendenci což je popsáno v předchozích analýzách. Tato skutečnost je pro 

společnost pozitivní, protože ačkoli tržby v průběhu let klesají, marži si stále společnost 

drží na výborné úrovni. 

Pohledávky společnosti mají kolísavý charakter, jde vidět, že platební morálka 

klientů je proměnlivá. 

 Krátkodobé závazky mají také kolísavý charakter a kopírují vývoj krátkodobých 

pohledávek. 

Vývoj přidané hodnoty není závislý na vývoji hodnot tržeb. Stejně tak 

pohledávky a závazky se v čase nevyvíjí obdobným tempem a neovlivnňují se 

navzájem. Ovšem uvedené lze vnímat velice pozitivně. Společnost generuje vysokou 

přidanou hodnotu svého zboží, krátkodobé pohledávky dosahují uspokojivé úrovně a 

skvělá platební morálka klientů je výsledkem vysokých krátkodobých závazků 

z důvodu plateb záloh na objednané zboží. 

 

3.6 Ukazatelé finanční stability a zadluženosti 

 

Další analyzovaní ukazatelé jsou ukazatelé zadluženosti, které nám odhalí, 

z jakých zdrojů jsou financována aktiva podniku; zda se jedná o zdroje cizí, či vlastní. 

V níže uvedené tabulce jsou zobrazeny ukazatelé zadluženosti analyzované společnosti.  

 

 

 

 

                                                 
119 Vlastní zpracování. 
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Tabulka 13: Ukazatele zadluženosti120 

 2015 2014 2013 2012 2011 

Equity Ratio 84,94 % 92,75 % 89,17 % 89,74 % 84,47 % 

Debt Ratio 14,62 % 6,52 % 10,68 % 10,13 % 15,46 % 

Debt Equity Ratio 17,21 % 7,03 % 11,98 % 11,29 % 18,30 % 

Úrokové krytí 786,33 306,55 88,70 50,50 117,92 

 

První analyzovaný ukazatel je Equity ratio, což je podíl vlastního kapitálu vůči 

celkovým aktivům. Tento analyzovaný ukazatel dosahuje hodnot nad 84,47 %. Tento 

vývoj byl předpokládán, jelikož ve vertikální analýze rozvahy byl zjištěn vysoký podíl 

vlastního kapitálu na celkových pasivech společnosti. Vlastní kapitál společnosti 

pokrývá vysokou část aktiv. Výše ukazatele dokládá, že analyzovaná společnost je 

schopen finančně samostatná. 

Dalším základním ukazatelem, jež vyjadřuje celkovou zadluženost podniku je 

ukazatel věřitelského rizika nebo-li debt ratio, který je vypočten jako podíl cizích zdrojů 

a celkových aktiv. Ukazatel, krom hodnoty v roce 2014, dosahuje hodnoty nad 10 %. 

Společnost neplatí žádné úroky z cizího kapitálu a rentabilita vloženého kapitálu se 

pohybuje na uspokojivé úrovni, tedy Debt ratio a jeho vyšší hodnota může být investory 

vnímána pozitivně. 

Ukazatel označovaný jako debt equity ratio analyzuje poměr cizích zdrojů vůči 

kapitálu vlastnímu. Stejně jako z vertikální analýzy docházíme k závěru, že 

analyzovaný podnik je financován z velké části vlastními zdroji financování. Jelikož je 

financování vlastním kapitálem zdroj financování dražší, měla by společnost 

zapřemýšlet nad změnou struktury financování. 

Výška ukazatele úrokového krytí potvrzuje skutečnost, že podnik nemá žádné 

bankovní úvěry či zápůjčky a tedy neplatí vysoké nákladové úroky. Nákladové úroky 

společnosti jsou placeny nejvýše v řádech dvaceti tisíc Kč. Nižší hodnoty úrokového 

krytí byly způsobeny nižším provozním ziskem, avšak v roce 2015 tento zisk výrazně 

vzrostl, což se podepsalo i na hodnotě úrokového krytí, která vzrostla více než 

dvojnásobně. 

 

                                                 
120 Vlastní zpracování. 
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3.7 Ukazatele rentability 

 

Dalšími analyzovanými ukazateli jsou ukazatele rentability. Rentabilita zobrazí 

schopnost podniku vytvářen nové zdroje či dosahovat zisku použitím investovaného 

kapitálu. Jako první je zobrazena rentabilita celkových aktiv. 

Rentabilita celkových aktiv je vypočtena jako podíl provozního zisku vůči 

hodnotě celkových aktiv a zobrazuje výnosnost celkového kapitálu bez ohledu na zdroje 

financování. Trend rentability celkových aktiv a s ní souvisejícími ukazateli je zobrazen 

v následující tabulce. 

 

Tabulka 14: Rentabilita celkových aktiv, tržeb a obrat celkových aktiv121 

 2015 2014 2013 2012 2011 

Rentabilita celkových aktiv 13,23 % 7,86 % 4,79 % 4,81 % 7,37 % 

Rentabilita tržeb 17,79 % 7,92 % 4,49 % 3,69 % 4,92 % 

Obrat celkových aktiv 0,74 0,99 1,07 1,30 1,50 

 

Ve sledovaném období roste rentabilita celkových aktiv, což lze posuzovat 

pozitivně. Na rentabilitu celkových aktiv má velký vliv rostoucí rentabilita tržeb, která 

v roce 2015 stoupla na hodnotu 17,79 % oproti roku 2014, kdy hodnota dosahovala 7,92 

%. Růst rentability tržeb je pro společnost pozitivní. Na rentabilitu celkových aktiv má 

taktéž vliv obrátkovost aktiv, která v roce 2015 klesla vlivem snižování tržeb a 

zvyšování celkových aktiv. 

Obrat celkových aktiv má sestupnou tendenci, toto je zapříčiněno poklesem 

tržeb v čase a zároveň zvyšující se hodnotu aktiv. Tento pokles obrátkovosti nelze 

vnímat negativně, jelikož sice klesly tržby společnosti, zato vzrostla obchodní marže, 

což bylo zjištěno již v horizontální a vertikální analýze. 

Rentabilita celkového investovaného kapitálu zobrazuje míru zhodnocení všech 

aktiv společnosti financovaných vlastními i cizím kapitálem, ukazuje jakousi efektivitu 

hospodaření společnosti. Zkoumaná rentabilita má vzestupnou tendenci kromě jediného 

poklesu v roce 2012 z hodnoty 8,66 % na hodnotu 5,30 %. Na rentabilitě celkového 

kapitálu lze pozorovat závislost společnosti na pořádání olympijských her. 

                                                 
121 Vlastní zpracování. 
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Tabulka 15: Rentabilita investovaného kapitálu122 

 2015 2014 2013 2012 2011 

Rentabilita inv. kapitálu 15,44 % 8,47 % 5,35 % 5,30 % 8,66 % 

 

Rentabilita vlastního kapitálu dává najevo, jakou výnosnost má kapitál vložený 

vlastníky podniku do společnosti. Rentabilita vlastního kapitálu má v letech 2011 až 

2013 kolísavou tendenci, v roce 2014 se hodnota ustálí a vzroste o 7,13 %. Kolísavost 

rentability vlastního kapitálu je odrazem kolísavosti výsledku hospodaření společnosti, 

jeho zlepšení však způsobuje i růst této rentability.  

 

Tabulka 16: Rentabilita vlastního kapitálu123 

 2015 2014 2013 2012 2011 

Rentabilita vl. kapitálu 11,73 % 6,70 % 7,49 % 3,83 % 7,72 % 

Finanční páka 1,18 1,08 1,12 1,11 1,18 

Cizí zdroje [tis. Kč] 7 818 2 798 4 552 4 045 5 936 

  

Mezi vztahem rentability vlastního kapitálu a finanční páky, lze vysledovat 

pozitivní vliv finanční páky. Rostoucí hodnota cizích zdrojů společnosti způsobuje vyšší 

rentabilitu vlastního kapitálu. V roce 2014 pozitivní efekt finanční páky nefungoval, 

neboť společnost měla vyšší vlastní kapitál, oproti tomu však nižší výsledek 

hospodaření za účetní období. 

 

3.8 Ukazatelé platební schopnosti 

 

V následujících řádcích jsou vybráni ukazatelé platební schopnosti podniku.  

3.8.1 Čistý pracovní kapitál 

Čistý pracovní kapitál společnosti zobrazuje, kolik provozních prostředků 

zůstane ve společnosti k dispozici, poté, co se uhradí všechny krátkodobé závazky. 

                                                 
122 Vlastní zpracování. 
123 Vlastní zpracování. 
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Čistý pracovní kapitál v diplomové práci je vypočítán jako rozdíl mezi oběžnými aktivy 

ponížených o dlouhodobé pohledávky a krátkodobými závazky. Ideální hodnotou je 

kladné nízké číslo.  

 

Tabulka 17: Čistý pracovní kapitál124 

tis. Kč 2015 2014 2013 2012 2011 

Oběžná aktiva 36 854 27 768 27 836 26 303 26 539 

Dlouhodobé pohledávky 164 -6 -52 -53 -79 

Krátkodobé závazky 7 406 2 761 4 375 3 691 5 699 

Čistý pracovní kapitál 29 284 25 013 23 513 22 665 20 919 

 

Následující graf znázorňuje čistý pracovní kapitál ve vztahu k hodnotám, ze 

kterých vychází. Analyzovaný podnik má oběžná aktiva snížená o dlouhodobé 

pohledávky mnohonásobně vyšší než krátkodobé závazky, což vyplývá z výše uvedené 

tabulky a následného grafu, což je výsledkem financování společnosti z velké části 

z vlastních zdrojů. Toto je dáno skutečností, že velké množství oběžných aktiv je 

vázáno ve zboží, které je luxusní povahy. Čistý pracovní kapitál má ve sledovaném 

období rostoucí tendenci a svého maxima dosáhl v roce 2015, ve sledovaném období 

dosahuje konstantní hodnoty kolem 50 % celkových aktiv. 

 

                                                 
124 Vlastní zpracování na základě účetních výkazů společnosti. 
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Graf 6: Čistý pracovní kapitál125 

 

3.8.2 Ukazatel kapitalizace 

Ukazatel kapitalizace udává míru finanční samostatnosti podniku; poměřuje 

celková dlouhodobá aktiva k celkovým dlouhodobým zdrojům a platí zde zásada, že 

stálá aktiva by měla být financována dlouhodobými zdroji, dlouhodobé zdroje by 

zároveň měla převyšovat stálá aktiva a částečně krýt i část oběžných aktiv. Pohybuje-li 

se daný ukazatel kolem hodnoty jedna, pak dlouhodobý majetek je plně kryt 

dlouhodobými zdroji. Je-li ukazatel vyšší než jedna, pak je ke krytí dlouhodobých aktiv 

použitý i jiný než jen dlouhodobý kapitál.126 Z výsledných hodnot analyzovaného 

podniku lze soudit, že dlouhodobý majetek společnosti je kryt dlouhodobými zdroji, 

zároveň také kryje část oběžných aktiv. 

 

Tabulka 18: Ukazatel kapitalizace127 

 2015 2014 2013 2012 2011 

Ukazatel kapitalizace 0,36 0,38 0,39 0,37 0,36 

 

                                                 
125 Vlastní zpracování 
126 KISLINGEROVÁ, Eva a Jiří HNILICA. Finanční analýza: krok za krokem, s. 35. 
127 Vlastní zpracování. 
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3.8.3 Běžná likvidita 

Solventnost společnosti nejlépe vystihuje analýza běžné likvidity, která je 

spočtena jako podíl celkových aktiv a krátkodobých závazků. Optimální hodnotou 

běžné likvidity je v rozmezí 1,5 - 2,5. V níže uvedené tabulce je zřejmé, že společnost 

se pohybuje nad optimální hranicí běžné likvidity, tedy je vysoká pravděpodobnost, že 

společnost je schopna uspokojit své věřitele a přitom zůstat solventní. Nejblíže 

k optimální hranici běžné likvidity byl rok 2011 a 2015, kdy se hodnota pohybovala na 

hranici 4,66 a 4,98. 

Tabulka 19: Běžná likvidita128 

 2015 2014 2013 2012 2011 

Běžná likvidita 4,98 10,06 6,36 7,13 4,66 

Na níže uvedeném grafu běžné likvidity je zachycena hodnota analyzované 

společnost v porovnání s teoreticky doporučenými hodnotami. Tento stav je zapříčiněn 

vysokými zásobami na skladě a vysokými hodnotami pohledávek vůči nízkým 

závazkům společnosti. Pro společnost není negativním jevem tak vysoká běžná 

likvidita, je to dalším důkazem, že by společnost mohla investovat do nových projektů. 

 

 
Graf 7: Běžná likvidita129 

                                                 
128 Vlastní zpracování. 
129 Vlastní zpracování. 
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3.8.4 Pohotová likvidita 

Likvidita 2. stupně v analyzované společnosti je uvedena v následující tabulce.  

 

Tabulka 20: Pohotová likvidita130 

 2015 2014 2013 2012 2011 

Pohotová likvidita 3,58 5,22 3,24 3,23 2,32 

 
Poměr jmenovatele a čitatele v pohotové likviditě by měl být vyrovnaný. 

Analyzovaná společnost má vyšší objem oběžných aktiv vázaných ve formě 

pohotových prostředků, což je příznivé z hlediska věřitelů.  

3.8.5 Okamžitá likvidita 

Nejužší vymezení likvidity v rámci analyzované společnosti je uvedeno níže.  

 

Tabulka 21: Okamžitá likvidita131 

 2015 2014 2013 2012 2011 

Okamžitá likvidita 1,74 1,54 1,23 1,09 0,82 

   
Společnost se v analyzovaných letech pohybuje nad doporučenou mírou 

okamžité likvidity. Tuto skutečnost znázorňuje následující graf. 

                                                 
130 Vlastní zpracování. 
131 Vlastní zpracování. 



 

79 

 

 
Graf 8: Okamžitá likvidita132 

 

Z analýzy likvidity společnosti je zřejmé, že společnost je solventní a pro 

věřitele vypadá z hlediska likvidity důvěryhodně. Společnost se však pohybuje nad 

optimálními hranicemi, které jsou pro jednotlivé složky likvidit doporučovány. 

Společnost by mohla zvážit investici přebytečných finančních zdrojů a tím získat 

zhodnocení svých finančních prostředků. 

Také držba tak velkých finančních prostředků z pohledu vlastníka nepřináší 

žádný úrok. Ve společnosti jsou vložené prostředky využívány neefektivně.  

 

3.9 Ukazatele aktivity 

 

Tato kapitola znázorňuje, jak společnost efektivně využívá svá aktiva a jak jsou 

vázány jednotlivé složky kapitálu v aktivech či pasivech. Obrat celkových aktiv byl již 

znázorněn mezi ukazateli rentability. V analyzovaném období obrat celkových aktiv 

klesá. Obrátkovost zásob, má také klesající tendenci, což je zapříčiněno taktéž 

klesajícími tržbami a o společnosti vykazuje, že se v průběhu let snížila doba vázanosti 

kapitálu v zásobách. Stejný efekt je možno sledovat i na obratu stálých aktiv. Klesající 

tendenci obratu složek majetku je hlavně výsledkem snížení tržeb. 

                                                 
132 Vlastní zpracování. 
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Tabulka 22: Ukazatele aktivity133 

 2015 2014 2013 2012 2011 

Obrat aktiv 0,74 0,99 1,07 1,30 1,50 

Obrat zásob 2,67 2,73 2,86 3,26 3,75 

Doba obratu zásob 134,63 131,76 125,75 110,51 95,94 

Doba inkasa pohledávek 79,75 65,68 52,43 42,31 39,09 

Doba splatnosti kr. závazků 67,04 23,36 34,65 25,53 35,65 

 

Doba obratu zásob v analyzovaném období s postupem času vzrůstá, lze 

pozorovat delší vázanost zásob, a tedy potvrzuje teorii, že obrat zásob má klesající 

tendenci jen díky klesajícím tržbám. Růst doby obratu zásob má spíše negativní vliv na 

analyzovaný podnik. Negativní je taktéž zvyšující se doba inkasa pohledávek, v roce 

2015 je doba inkasa pohledávek přibližně 80 dní. Doba splatnosti faktur je stanovena na 

30 dní. Odběratelé v průběhu let mají tendenci nedodržovat obchodní podmínky 

stanovené společností. Na druhou stranu je tato politika v dnešní době aplikovaná spíše 

jako „normální“. K výpočtu doby obratu zásob jsem použila i výpočty zahrnující 

náklady, výsledky doby obratu byly obdobné. 

Doba splatnosti krátkodobých závazků se pohybuje u analyzované společnosti 

na přijatelné úrovni. Je zde třeba zdůraznit, že výška přijatých záloh zkresluje výsledné 

hodnoty. Pokud by bylo počítáno pouze s krátkodobými závazky z obchodních vztahů, 

doba splatnosti krátkodobých závazků by dosahovala výrazně nižších hodnot. 

Vztah mezi inkasní dobou pohledávek a krátkodobých závazků působí 

nedůvěryhodně, jelikož splatnost krátkodobých závazků je nižší než inkaso pohledávek. 

Tyto hodnoty se však od sebe neliší markantním způsobem. 

 

3.10 Ukazatele výrobní analýzy 

 

V následujících řádcích je uvedena analýza produktivity analyzované 

společnosti. Prvním ukazatelem je mzdová produktivita, která nám zobrazuje, jaký podíl 

                                                 
133 Vlastní zpracování. 
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tržeb připadá na mzdy zaměstnanců. Ukazatel má rostoucí tendenci, což je pozitivní růst 

v porovnání s tím, že od roku 2011 měly mzdové náklady i tržby klesající trend. 

Produktivita dlouhodobého majetku zobrazuje, jak efektivně společnost využívá 

tento dlouhodobý majetek vůči tržbám. Ukazatel se v průběhu let snižuje, tedy lze 

vyvodit, že nedochází k technologickému pokroku, ačkoli kapacita majetku během 

sledovaného období vzrůstá. 

 

Tabulka 23: Ukazatele výrobní analýzy134 

 2015 2014 2013 2012 2011 

Mzdová produktivita 19,23 18,68 16,84 18,03 17,73 

Produktivita dlouhodobého 

majetku 21,83 25,78 33,69 34,54 33,21 

Nákladovost výnosů 0,80 0,89 0,92 0,93 0,90 

Vázanost zásob na výnosy 0,37 0,37 0,35 0,31 0,27 

 

Nákladovost výnosů dosahovala nejvyšší hodnoty v roce 2012 a společnost 

musela na korunu svých tržeb vložit 0,93 Kč nákladů. Od roku 2012 ukazatel klesá a 

minima dosáhl v roce 2015. 

Vázanost zásob na výnosy má od roku 2011 vzrůstající tendenci a svoje maximum 

dosáhla v roce 2014 a konstantní výše dosáhla i v roce 2015. Analyzovaná společnost 

zlepšila efektivitu využití zásob k dosažení svých tržeb. 

 

 

3.11 Analýza ekonomického normálu 

 

V následující tabulce jsou uvedeny indexy jednotlivých ukazatelů, které jsou 

součástí srovnání ekonomického normálu společnosti. 

 

 

 

 

                                                 
134 Vlastní zpracování. 
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Tabulka 24: Indexy ekonomického normálu135 

 2015/14 2014/13 2013/12 2012/11 

Index EAT 2,00  0,94  2,07  0,55  

Index tržeb 0,93  0,94  0,87  0,90  

Index DHM 1,10  1,22  0,90  0,87  

Index mzdových nákladů 0,91  0,84  0,93  0,89  

Index počtu pracovníků 1,33  1,00 0,75 0,80 

 

Indexy potřebné pro analýzu ekonomického normálu jsou ve výše uvedené 

tabulce uvedeny ve formátu vzestupném, který má evokovat postupnost porovnání 

jednotlivých indexů tak, aby byl v souladu s rovnicí IEAT > IT > IDHM > IMZD > IP. 

Index EAT je v letech 2015 a 2013 vyšší než index tržeb, jež je v souladu 

s ekonomickým normálem. V roce 2014 jsou tyto indexy na stejné hodnotě, v roce 2012 

je index EAT nižší než index tržeb, což bylo způsobeno zvýšením dlouhodobého 

finančního majetku. 

Index tržeb souhlasil s rovnicí ekonomického normálu pouze v roce 2012, kdy 

dosáhl vyšší hodnoty než index dlouhodobého hmotného majetku (Index DHM). 

Index DHM je menší v porovnání s indexem tržeb pouze v roce 2012. Důvodem 

vyššího indexu DHM je rychlejší nárůst dlouhodobého hmotného majetku v porovnání 

s tržbami, které v analyzovaném období klesají. 

Index mzdových nákladů je v letech 2015 i 2014 vyšší než index dlouhodobého 

hmotného majetku. K výši tohoto indexu přispěl fakt, že v roce 2014 opustil společnost 

vysoce kvalifikovaný pracovník, jehož odchod způsobil hlubší pokles mzdových 

nákladů společnosti. 

V roce 2012 a 2013 je index počtu pracovníků nižší než index mzdových 

nákladů, což odpovídá ekonomickému normálu. V roce 2014 a 2015 již je index 

mzdových nákladů nižší, což bylo způsobeno vyšším mzdovým ohodnocením u 

zaměstnanců. 

 

 

 

                                                 
135 Vlastní zpracování. 
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3.12 Analýza Cash flow 

Následující kapitola se zabývá analýzou výkazu cash flow, jehož celé zobrazení 

je uvedeno v příloze. Cash flow není v analyzované společnosti sestavováno, bylo 

sestaveno v rámci zpracování diplomové práce. 

Stav finančních prostředků za analyzované období má spíše stálý charakter, 

analyzované hodnoty nejsou nijak zvlášť kolísavé a od roku 2011 se drží mezi úrovní 

3.500 tis. Kč – 5.500 tis. Kč. 

 Analyzovaná společnost drží stabilní stav finančních prostředků, je důležité 

zdůraznit nejhorší výsledek cash flow z provozní činnosti v roce 2012, kdy bylo 

dosáhnuto hodnoty pouze 128 tis. Kč. Tento výsledek cash flow je způsoben nízkým 

výsledkem hospodaření a vysokým snížením krátkodobých závazků, v důsledku snížení 

krátkodobých přijatých záloh. Společnost v tomto roce zúčtovala podstatnou část 

přijatých záloh, tedy tato skutečnost měla negativní vliv na cash flow společnosti. Cash 

flow z provozní činnosti je v analyzovaných letech proměnlivý, největší význam na jeho 

změnu je díky hospodářskému výsledku, změnou krátkodobých závazků, změna 

ostatních pasiv a také změna krátkodobých pohledávek. 

Cash flow z investiční činnosti idenfikuje dopady investic společnosti do nákupu 

a prodeje dlouhodobého majetku.  

Cash flow z finanční činnosti je tvořen změnou kapitálových fondů, změnou 

vlastního kapitálu, dlouhodobých závazků a změnou dlouhodobých pohledávek. Cash 

flow z finanční činnosti nemá stabilní charakter, v analyzovaném období se častěji 

pohyboval v záporných hodnotách. 

Jako poslední je v tabulce uvedena položka celkového cash flow. Své nejvyšší 

hodnoty dosahuje cash flow v roce 2015 a to 8.625 tis. Kč. Tato hodnota je 

předvídatelně oproti hodnotám této položky v minulých letech mnohonásobně vyšší o 

882,67 %, což je způsobeno obrovským nárustem cash flow z provozní činnosti a taktéž 

růstem cash flow z činnosti finanční. 

Celkové cash flow se v záporných hodnotách ocitlo v roce 2012 a 2014, tyto 

roky byly znaky nejslabších hodnot cash flow z provozní činnosti. Důvodem byl pokles 

částek, které společnost inkasovala v rámci přijatých záloh na zboží. Oproti jiným 

analyzovaným rokům jsou inkasované částky výrazně nižší.  
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Tabulka 25: Cash flow analyzované společnosti.136 

 2015 2014 2013 2012 2011 

Počáteční stav fin. prostředků 4 263 5 365 4 016 4 688 3 694 

Cash flow z provozní činnosti 10 494 1 152 4 472 128 2 721 

Cash flow z investiční činnosti -2 388 -1 200 -2 250 -2 915 1 971 

Cash flow z finanční činnosti 519 -1 054 -873 2 115 -3 698 

Celkové Cash flow 8 625 -1 102 1 349 -672 994 

 

3.12.1 Ukazatele na bázi cash flow 

V následující kapitole jsou rozebrány stanovené ukazatele na bázi analýzy z cash 

flow, které jsou uvedené v níže uvedené tabulce. 

Rentabilita aktiv udává, jakou část příjmů podnik generuje z kapitálu, který je 

vázán v majetku.137 Rentabilita v analyzovaných letech nezobrazuje, že by společnost 

generovala z majetku velkou část příjmů, nejvyšší hodnotu opět podnik dosáhl v roce 

2015. 

Rentabilita vlastního kapitálu v letech se relativně pohybuje v nízkých 

hodnotách. Nejvyšší hodnotu opět generuje rok 2015 a také rok 2013, v těchto letech 

hodnota zobrazuje, že společnost dosáhla nejvyššího peněžního příjmu, který připadá na 

jednu korunu investovaného kapitálu. 

Stupeň oddlužení zobrazuje pozitivní zprávy ohledně analyzované společnosti. 

Ukazatel udává, kolikrát jsou peněžní toky vyšší než dluhy podniku. Nejlepšího 

výsledku dosahuje společnost opět v roce 2015, v žádném z analyzovaných roků 

nedosahuje nulové hodnoty, tedy příjmy byly vždy vyšší než závazky a stupeň 

oddlužení má vzrůstající tendenci, což je pro podnik také pozitivním ukazatelem. 

Obratová rentabilita společnost v roce 2015 nabývá oproti ostatním 

analyzovaným rokům vysokou hodnotu. To je výsledkem vysokého provozního zisku 

společnosti a zároveň nejnižší hodnoty tržeb.  

                                                 
136 Vlastní zpracování na základě účetních výkazů společnosti. 
137 Ukazatele na bázi cash flow [online]. 2011. 



 

85 

 

Likvidita z cash flow analyzuje uspokojivé možnosti podniku, které zajistí 

splácení svých dluhů z finančních prostředků. Nejvyšší hodnotu dosahuje v roce 2015, 

v žádném analyzovaném roce nebyla hodnota nulová. 

 

Tabulka 26: Ukazatele na bázi CF138 

 2015 2014 2013 2012 2011 

Rentabilita aktiv z CF 0,20 0,03 0,10 0,00 0,07 

Rentabilita VK z CF 0,23 0,03 0,12 0,00 0,08 

Stupeň oddlužení 1,34 0,41 0,98 0,03 0,46 

Obratová rentabilita 0,26 0,03 0,10 0,00 0,05 

Likvidita z CF 1,42 0,42 1,02 0,03 0,48 

 

Analýza cash flow vypovídá o relativně stabilním stavu finančních prostředků, 

které má analyzovaná společnost k dispozici. Cash flow z provozní činnosti je taktéž na 

konstantní úrovni, s výjimkami v roce 2012 a 2014. I z analýzy cash flow lze vyvodit 

závislost finančních prostředků na pořádání olympijských her. Cash flow z investiční 

činnosti je stále v záporných hodnotách, což je příčinou investic společnosti do 

movitého majetku.  

Analýza ukazatelů z cash flow opět potvrdila dobrou finanční situaci 

společnosti, ukazuje vyšší poměr peněžních toků vůči závazkům. V analyzovaných 

letech stupeň oddlužení i přesahuje doporučené hodnoty. Společnost má silnou finanční 

stabilitu a nemá problém splatit své závazky. 

3.13 Bonitní a bankrotní modely 

Analyzované bankrotní modely v následující kapitole diplomové práci nám 

pomohou odhalit, zda se společnost může obávat finančních problémů a dokonce i 

bankrotu. Z dosavadní analýzy společnosti vyplývá, že je společnost finančně silná a 

stabilní, tedy nejsou očekávány žádné negativní prognózy, spíše potvrzení pozitivně 

vyhlížející situace.  

                                                 
138 Vlastní zpracování na základě účetních výkazů společnosti. 
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3.13.1 Altmanovo Z - skóre 

Níže uvedená tabulka představuje výchozí hodnoty pro Altmanovo Z-skóre. 

 
 Váha 2015 2014 2013 2012 2011 

Pracovní kapitál/Celková aktiva 0,717 0,55 0,58 0,55 0,57 0,54 

Zisk po zdanění/Celková aktiva 0,847 0,10 0,06 0,07 0,03 0,07 

Zisk před zdaněním/Celková aktiva 3,107 0,12 0,08 0,08 0,04 0,08 

Tržní hodnota VK/Celkové dluhy 0,42 5,64 12,79 8,24 8,75 5,44 

Celkové tržby/Celková aktiva 0,998 0,74 0,99 1,07 1,30 1,50 

Z-skóre  3,97 7,07 5,24 5,54 4,48 

Tabulka 27: Altmanovo Z-skóre139 
 

Tabulka je výsledkem potvrzení celkově výborné finanční situace analyzované 

společnosti. Analyzovaná společnost dosáhla ve všech analyzovaných letech hodnotu 

nad 2,9, jež v Altmanově Z-skóre stanovuje hranici správně fungující firmy, které 

nehrozí bankrot. Nejvyšší hodnoty Z-skóre dosáhla analyzovaná společnost v roce 2014 

a to hodnoty 7,07. Vysoká hodnota byla zapříčiněna relativně stabilní hodnotou 

vlastního kapitálu a nízkou hodnotou cizích zdrojů, jimiž byla společnost financována. 

Nejnižší hodnoty ze všech analyzovaných let dosáhla společnost hned následující rok 

2015 a to hodnoty 3,97, kdy sice vlastní kapitál oproti roku 2014 vzrostl o 14,18 % ale 

nárůst cizích zdrojů společnosti vzrostl o 179,41 % z důvodu vysokých přijatých záloh. 

Následující graf ukazuje postavení společnosti v analyzovaném Z-skóre ve 

srovnání s hodnotami, které jsou dle Altmana stanovena jako hodnoty pro finanční 

ohrožení společnosti a hodnoty, které při analýze společnosti dokazují finanční stabilitu. 

 

                                                 
139 Vlastní zpracování. 
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Graf 9: Altmanovo Z-skóre společnosti140 

 

3.13.2 Index IN05 

Dalším analyzovaným modelem je Index IN05. Jelikož je tento index 

přizpůsoben pro společnost, které se pohybují v českém tržním prostředí, měl by mít 

vyšší vypovídací schopnost. Pří výpočtu hodnoty EBIT/nákladové úroky došlo k jevu, 

kdy vlivem nízkými nákladovými úroky společnosti dochází k extrémnímu nárůstu 

hodnoty EBIT/nákladové úroky. Tyto hodnoty jsou uvedeny v následující tabulce. 

 

Tabulka 28: EBIT/nákladové úroky141 

 Váha 2015 2014 2013 2012 2011 

EBIT/Nákladové úroky 0,04 786,33 306,55 88,70 50,50 117,92 

 

Z důvodu vysokých hodnot je dle doporučení uvedených v literatuře dosazena ve 

všech analyzovaných letech hodnota 9, tím se výsledná hodnota IN05 v analyzovaných 

letech pohybuje v rozmezí hodnot 2 – 4, kdy svého maxima dosahuje v roce 2014 a to 

hodnoty 3,78. K dosažení minimální hodnoty došlo v roce 2011 

. 
                                                 
140 Vlastní zpracování. 
141 Vlastní zpracování na základě výkazů společnosti. 
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 Váha 2015 2014 2013 2012 2011 

Aktiva/Cizí kapitál 0,13 6,84 15,33 9,36 9,87 6,47 

EBIT/Nákladové úroky 0,04 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 

EBIT/Celková aktiva 3,97 0,13 0,08 0,05 0,05 0,07 

Celkové výnosy/Celková aktiva 0,21 0,74 0,99 1,07 1,30 1,50 

OA/Krátkodobé závazky a úvěry 0,09 4,98 10,06 6,36 7,13 4,66 

Index IN05  2,38 3,78 2,56 2,75 2,23 

Graf 10: Tabulka index IN05 
 

V níže uvedeném grafu je vyobrazen Index IN05 analyzované společnost. I 

z tohoto grafu je jasné, že analyzovaná společnost je ve výborné finanční situaci a 

nehrozí ji bankrot. 

 

 
Graf 11: Index IN05142 

  

3.13.3 Beaverův bankrotní model 

Beaeverův bankrotní model zobrazuje trendy jednotlivých ukazatelů, jejichž růst 

či pokles je znamením blížící se bankrotní situace společnosti. 

                                                 
142 Vlastní zpracování. 
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Tabulka 29: Beaverův bankrotní model143 

 Trend 

bankrotu 

2015 2014 2013 2012 2011 

Vlastní kapitál / aktiva celkem klesá 0,85 0,93 0,89 0,90 0,84 

Přidaná hodnota / aktiva 

celkem klesá 0,20 0,18 0,17 0,19 0,26 

Bankovní úvěry / cizí zdroje roste 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Cash flow / cizí zdroje klesá 1,65 1,52 1,18 0,99 0,79 

Provozní kapitál / aktiva 

celkem klesá 0,13 0,08 0,05 0,05 0,07 

 

Z výše uvedené tabulky je zřejmé i z analýzy Beaverova modelu společnost 

odpovídá finančně zdravému podniku, kterému nehrozí bankrot. Pouze analýza poměru 

vlastního kapitálu a celkových aktiv v roce 2013 a 2015 poklesla vlivem vyššího 

nárůstu aktiv než nárůstu vlastního kapitálu. 

3.13.4 Kralickův Quicktest 

Překvapivý výsledek ukázal bonitní model Kralickův Quicktest. Dle předchozích 

analýz bylo očekáváno, že analyzovaný podnik bude na úrovni vyšší než číslo 3, která 

prezentuje bonitní společnost. Ovšem analyzovaná společnost v hodnocení celkové 

situace společnosti této hodnoty dosáhla pouze v roce 2013 a 2015. V analyzovaných 

letech se vždy pohybuje v intervalu šedé zóny v letech 2011, 2012 a 2014, kdy dosahuje 

hodnoty 2,5. Výše této hodnoty se však blíží hodnotě 3 a tedy signalizuje, že společnosti 

finanční potíže nehrozí. Níže uvedená tabulka ukazuje výsledky jednotlivých složek 

Kralickova quicktestu. 

 

 

 

 

                                                 
143 Vlastní zpracování. 
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Tabulka 30: Kralickův Quicktest144 

 2015 body 2014 body 2013 body 2012 Body 2011 body 

R1 0,85 4 0,93 4 0,89 4 0,90 4 0,84 4 

R2 -0,48 4 -1,27 4 -0,18 4 0,23 4 0,46 4 

R3 0,13 3 0,08 1 0,05 1 0,05 1 0,07 1 

R4 0,26 4 0,03 1 0,10 3 0,00 1 0,05 1 

 

Z výsledných hodnot R1 až R4 je vyhodnocena celková finanční stabilita 

společnosti a její celková výnosová situace. Z těchto dvou veličin je vypočtena konečná 

hodnota, evaluací celkovou situaci analyzované společnosti. 

 

Tabulka 31: Výsledky Kralickova Quicktestu145 

 2015 2014 2013 2012 2011 

Finanční stabilita 4 4 4 4 4 

Výnosová situace 3,5 1 2 1 1 

Hodnocení celkové situace 3,75 2,5 3 2,5 2,5 

 

Z analyzovaných bankrotních modelů se potvrzuje velmi dobrá finanční stabilita 

analyzované společnosti. Žádný z užitých bankrotních modelů nenaznačuje blížící se 

změny, které by společnost ovlivnily, a mohlo by dojít k nelíbivé finanční situaci. 

Analyzovaná společnost dosahuje hodnot jak v Altmanově Z-skóre, tak v Indexu IN05 

hodnoty vyšší než dolní limit, který je stanoven pro hranici prosperity společnosti. 

I trendy analyzovaných ukazatelů dle Beaverova bankrotního modelu odpovídají 

analýze společnosti, které bankrot nehrozí. 

Z analýzy bonitního modelu Kralickova Quicktestu, který je uveden v grafu č. 

12, se analyzovaná společnost dle předpokladů pohybuje blízko hranice, která 

prezentuje  bonitu společnosti. Po celé analyzované období společnost dosahovala 

hranice mezi hodnotou 2,5–3 bodů hodnoty celkové situace podniku. V roce 2015, kdy 

společnost dosáhla vynikajících výsledků, náleží s hodnotou 3,75 do intervalu bonitních 

společností. 

                                                 
144 Vlastní zpracování  
145 Vlastní zpracování 
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Graf 12: Kralickův Quicktest146 

 

3.14 Srovnání podniku s konkurencí 

 

Pro analyzovanou společnost není v České republice ke srovnání vhodný 

konkurent. Jak již bylo v práci zmíněno ve strategické analýze, analyzovaná společnost 

má na světovém trhu oligopolní postavení s distribucí olympijské třídy FINN a velmi 

specifický druh podnikání. 

Ve strategické analýze společnosti byly vyjmenovány společnosti ze zahraničí, 

které se zabývají distribucí či výrobou závodních plachetnic. Účetní výkazy uvedených 

společností je velice těžké získat. Přestože při tvorbě diplomové práce bylo využito 

k nalezení účetních výkazů konkurentů společnosti Ovington boats, Swiss marine 

composed, Pata boats databáze AMADEUS, nebyly v této databázi veškeré potřebné 

informace o ekonomických ukazatelích konkurentů společnosti. Databáze poskytovala 

pouze malé množství základních údajů o společnosti. V rámci práce jsem potřebné 

informace ohledně konkurenta Ovington boats chtěla použít za použití objednávky 

účetních výkazů z anglického „Companies Housu“, jež je obdobou českého obchodního 

rejstříku. Bohužel ani z tohoto zdroje nebyly účetní výkazy k dispozici. 

                                                 
146 Vlastní zpracování 
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Ke srovnání s konkurencí byl zvolen konkurent z Maďarska, jehož název je  

Nautic Boat. Tato společnost byla jednatelem společnosti doporučena taktéž ke srovnání 

skrz fakt, že společnost byla stejně jako analyzovaná společnost založena dvěma 

společníky a spojuje je minulost, kdy každý z nich v jachtingu závodil. 

Údaje o společnosti Nautic Boat byly shromážděny z databáze AMADEUS. 

V níže uvedené tabulce jsou uvedeny finanční údaje, které byly ze zmiňované databáze 

dostupné a jsou uvedeny v měně EUR.  

Hodnota celkových aktiva a pasiv srovnávané společnosti je ve srovnání 

s analyzovanou společností nižší. Od celkově nižších finančních hodnot srovnávané 

společnosti se odvíjí i nižší výsledek hospodaření, kterého srovnávaná společnost 

dosahuje. Konkurenční podnik v roce 2014 dosáhl vysoké ztráty. 

 

Tabulka 32: Finanční údaje  Nautic Boat147 

v měně EUR 2015 2014 2013 2012 2011 

Dlouhodobý majetek 18 279 19 389 18 814 27 102 30 002 

Hmotný dlouhodobý majetek 18 279 19 389 18 814 27 102 30 002 

Oběžná aktiva 155 713 222 660 271 391 201 304 112 682 

Zboží 141 226 194 272 186 753 153 162 89 215 

Peníze  10 344 299 28 420 10 155 22 603 

AKTIVA CELKEM 173 992 242 049 290 205 228 406 142 684 

Vlastní kapitál 9 614 9 536 10 086 10 292 9 633 

Ostatní kapitálové fondy 15 859 10 422 68 873 69 504 63 006 

Krátkodobé závazky 148 519 222 091 211 246 148 610 70 045 

PASIVA CELKEM 173 992 242 049 290 205 228 406 142 684 

Tržby za prodej výrobků 270 985 219 732 271 394 161 533 274 585 

Provozní VH 2 536 -52 630 303 3 534 5 138 

Finanční VH 3 410 -1 621 1 015 -1 012 501 

VH před zdaněním 5 948 -54 251 1 318 2 521 5 639 

Daň 596 439 565 329 568 

VH po zdanění 5 352 -54 690 753 2 192 5 070 

                                                 
147 Vlastní zpracování pomocí databáze AMADEUS. 
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V následující tabulce jsou uvedeny počty zaměstnanců společnosti Nautic Boat a 

náklady, které jsou na tyto zaměstnance vynaloženy. Analyzovaná společnost 

zaměstnává pouze čtyři zaměstnance a mzdové náklady jsou na srovnatelné úrovni. 

Z této analýzy lze odvodit, že analyzovaná společnost odměňuje své zaměstnance 

vyšším mzdovým ohodnocením než její zahraniční konkurent. 

 

Tabulka 33: Počet zaměstnanců a mzdové náklady Nautic Boat148 

 2015 2014 2013 2012 2011 

Počet zaměstnanců 12 12 11 7 8 

Náklady na  zaměstnance v EUR 77 753 75 824 45 167 31 908 65 459 

 

Tabulka níže je uvedena hodnota celkových odpisů společnosti Nautic Boat 

v roce 2011 až 2015. Odpisy společnosti Nautic Boat také dosahují nižší hodnoty než u 

analyzované společnosti, což je důsledkem vlastnění menšího množství majetku. 

 

Tabulka 34: Odpisy Nautic Boat149 

 2015 2014 2013 2012 2011 

Odpisy v EUR 2 653 2 047 3 772 6 968 5 709 

 

U konkurenta společnosti Nautic Boat je v následující tabulce zpracován přehled 

ukazatelů finanční analýzy.  

Z níže uvedené tabulky lze srovnat jednotlivé ukazatele s analyzovanou 

společností a porovnat jejich finanční stabilitu. Dále bude uváděna společnosti Nautic 

Boat jako „konkurenční společnost“. 

 

 

 

 

 

Tabulka 35: Analýza Nautic Boat150 
                                                 

148 Vlastní zpracování pomocí databáze AMADEUS. 
149 Vlastní zpracování pomocí databáze AMADEUS. 
150 Vlastní zpracování. 
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 2015 2014 2013 2012 2011 

Rentabilita aktiv 1,46 % -21,74 % 0,10 % 1,55 % 3,60 % 

Rentabilita tržeb 0,94 % -23,95 % 0,11 % 2,19 % 1,87 % 

Rentabilita vl. kapitálu 21,01 % -274,03 % 0,95 % 2,75 % 6,98 % 

Obrat celkových aktiv 1,56 0,91 0,94 0,71 1,92 

Obrat zásob 1,92 1,13 1,45 1,05 3,08 

Obrat stálých aktiv 14,82 11,33 14,43 5,96 9,15 

Doba obratu zásob 187,62 318,29 247,73 341,34 116,97 

Doba splatnosti kr. 

závazků 197,31 363,86 280,21 331,20 91,83 

Equity Ratio 14,64 % 8,25 % 27,21 % 34,94 % 50,91 % 

Debt Ratio 85,36 % 91,75 % 72,79 % 65,06 % 49,09 % 

Běžná likvidita 1,05 1,00 1,28 1,35 1,61 

Peněžní likvidita 0,07 0,00 0,13 0,07 0,32 

Mzdová produktivita 3,49 2,90 6,01 5,06 4,19 

Produktivita DM 14,82 11,33 14,43 5,96 9,15 

 
 

Rentabilita celkových aktiv je v porovnání s analyzovanou společností výrazně 

nižší tedy a tedy EBIT výrazně nepřevyšuje celková aktiva. Rentabilita tržeb 

konkurenční společnosti taktéž dosahuje velice nízkých hodnot, analyzovaná společnost 

má lépe stanovenou marži svých produktů. 

Rentabilita vlastního kapitálu je v porovnání s analyzovanou společností nižší, 

ovšem v roce 2015 stoupl výrazněji u konkurenční společnosti. Analyzovaná společnost 

má vyšší a stabilnější výnosnost kapitálu. 

Obrat aktiv konkurenční společnosti má v porovnání s analyzovanou společností 

vzestupnou tendenci. 

Obrátkovost zásob má v porovnání také opačný trend a to trend vzestupný, 

konkurenční společnosti totiž tržby vzrůstají, oproti tomu analyzované společnosti 

v průběhu analyzovaných let tržby klesají. 

Obrat stálých aktiv konkurenční společnosti je vyšší než společnosti 

analyzované, tedy lze konstatovat, že lépe využívá svého majetku a více investuje. 
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Doba obratu zásob konkurenční společnosti je výrazně vyšší než doba obratu zásob 

analyzované společnosti. Analyzovaná společnost efektivněji hospodaří s penězi, které 

neváže nadměrnou dobu ve formě zásob. 

Doba splatnosti krátkodobých závazků je výrazně vyšší než u analyzované 

společnosti, tedy analyzovaná společnost lépe řídí splácení svých krátkodobých dluhů. 

Equity ratio dosahuje u konkurenční společnosti nižších hodnot a je zde vidět odlišný 

přístup financování společnosti. Analyzovaná společnost je financována vlastními 

zdroji, což dokazuje i další ukazatel Debt Ratio, který je u konkurenční společnosti 

výrazně vyšší v porovnání se společností analyzovanou. 

Konkurenční společnost má také v porovnání s analyzovanou společností nízkou 

hodnotu běžné i peněžní likvidity, což umocňuje fakt, že analyzovaná společnost je 

oproti konkurenci finančně zdravější a nemá problémy se splacením svých závazků. 

Mzdová produktivita analyzované společnosti dosahuje výrazněji vyšších 

hodnot, tato skutečnost může být zapříčiněna vysokým hodnocením zaměstnanců 

v České republice nebo faktem, že mezi mzdovými náklady konkurenční společnosti 

jsou zahrnuty i náklady na sociální a zdravotní pojištění, které mohou výsledek zkreslit. 

Pracovní pozice vyžadující středoškolské vzdělání garantují v Maďarsku minimální 

mzdu na úrovni 161.250 HUF.151 Minimální mzda je tedy na podobné úrovni jako 

v České republice. Tento fakt umocňuje domnění, že zaměstnanci analyzované 

společnosti jsou finančně lépe hodnoceni. 

Produktivita dlouhodobého majetku analyzované společnosti je také na vyšší 

hodnotě a dokazuje lepší využívání majetku vůči tržbám. 

3.15 Souhrn výsledků analýzy finančního zdraví podniku 

V této kapitole diplomové práce byla popsána finanční situace analyzovaného 

podniku. Z finanční analýzy vyplynulo, že analyzovaná společnost se těší dobrému 

finančnímu zdraví. V rámci analýzy bylo zjištěno, že výsledky analyzované společnosti 

jsou závislé na pořádání Olympijských her což je důsledkem výrazného zlepšení hodnot 

v roce 2015. 

Z analýzy majetky vyšlo najevo, že větší část celkových aktiv analyzované 

společnosti tvoří oběžná aktiva a společnost drží velké množství hotovosti na 

                                                 
151 Integrovaný portál MPSV: Maďarsko životní a pracovní podmínky [online]. 
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bankovních účtech. Taktéž, že analyzovaná společnost je z velké části financována 

vlastními zdroji, z nichž velikou část zaujímá nerozdělený zisk minulého období. 

V analyzovaném období lze sledovat snižování celkových tržeb, ovšem společnost 

zvyšuje obchodní marži podniku, což je důsledkem dobré obchodní politiky. 

Společnosti se podařilo také v průběhu let snížit výkonovou spotřebu, jež bylo z velké 

části výsledkem snížení nákladů na reklamu a marketing. Analyzovaná společnost je 

velmi ovlivňována změnou směnných kurzů, ve velké míře se na ní v roce 2013 

podepsala intervence České národní banky, když výrazně vzrostl finanční výsledek 

hospodaření. 

Hlavní část tržeb společnosti zaujímají tržby za prodej zboží, jejichž vývoj kopíruje 

vývoj nákladů na prodané zboží. Osobní náklady společnosti se v analyzovaném období 

příliš nemění. 

Analýza cash flow prokázala, že společnost generuje ve většině analyzovaných let 

cash flow kladné, ovšem v roce 2012 a 2014 bylo toto cash flow záporné z důvodu 

poklesu inkasovaných přijatých záloh na zboží. Analýza ukazatelů z cash flow potvrdila 

dobré finanční zdraví podniku. Analyzovaná společnost má uspokojivou hodnotu stupně 

oddlužení, tedy její peněžní toky jsou vyšší než závazky. 

Analyzovaná společnost generuje kladný čistý pracovní kapitál, který v průběhu let 

vzrůstá. 

Analýza likvidity prokázala solventnost analyzované společnosti. Společnost 

v běžné, pohotové i okamžité likviditě dosahuje výsledných hodnot, které jsou nad 

hodnotami doporučenými. Společnost nemá problémy s likviditou a pro věřitele působí 

věrohodně. Však držba velkých finančních prostředků nepřináší společnosti žádný úrok, 

tedy nejsou vložené prostředky efektivně využívány. 

Ukazatele rentability společnosti ukazují taktéž pozitivní výsledky. Rentabilita 

celkových aktiv v analyzovaných letech roste, taktéž i rentabilita tržeb, rentabilita 

investovaného a vlastního kapitálu. 

Ukazatelé obratu analyzovali růst doby obratu zásob a zvyšující se dobu splatnosti 

pohledávek. Odběratelé mají tendenci nedodržovat obchodní podmínky stanovené 

analyzovanou společností, což je bohužel v dnešní době bráno jako „standard“. Doba 

splatnosti krátkodobých závazků je nižší než doba inkasa pohledávek, jež nepůsobí pro 

investory pozitivně, ovšem rozdíl těchto hodnot není markantní. 
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Ukazatele zadluženosti potvrdili financování podniku z velké části svým vlastním 

kapitálem a tedy že je společnost finančně samostatná. 

Ukazatele výrobní analýzy zobrazují mzdovou produktivitu společnosti, která roste, 

a tedy je navzdory klesajícím tržbám ve společnosti pozitivním vjemem. U analyzované 

společnosti se snižuje produktivita dlouhodobého majetku, tedy lze vyvodit, že 

nedochází u společnosti k technologickému pokroku, ačkoli kapacita majetku vzrůstá. 

Bonitní a bankrotní modely, které byly v diplomové práci použity, opět potvrzují 

výbornou finanční situaci analyzovaného podniku. Tuto tezi potvrdil model Almanova 

Z-skóre, kde se podnik pohybuje nad doporučenými hodnotami. Obdobným výsledek 

znázornil i Index 05, Beaverův bankrotní model a Kralickův Quicktest. 
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4 NÁVRHY ŘEŠENÍ 

V analytické části diplomové práce bylo pomocí použitých analýz zjištěno, že 

finanční zdraví analyzovaného podniku je na velmi uspokojivé úrovni. Ačkoli je 

společnost finančně zdravá, existují dvě hlavní rizika, která mohou mít negativní vliv na 

relativně stabilní situaci v podniku. 

Největším rizikem, které v současné době analyzovanou společnost ovlivňuje je 

změna kurzové měny EUR. Intervencí České národní banky, jež započala rokem 2013, 

byl v České republice garantován měnový kurz s nejnižší úrovní na 27 Kč/EUR. 

Evidované pohledávky analyzované společnosti jsou marginální částí vedeny v právě 

v měně EUR a upuštění od intervence představuje pro společnost riziko vzniku velkých 

kurzových ztrát. 

Druhé největší riziko, které společnost může existenčně ohrozit je rozhodnutí 

Mezinárodního Olympijského výboru, že lodní třída FINN nebude používána jako 

olympijská třída. Jelikož existence společnosti je nejvíce závislá na odběru lodních tříd 

FINN, které jsou uznány právě jako olympijská třída, mohlo by toto rozhodnutí pro 

analyzovanou společnost mít negativní dopad na finanční zdraví, ba dokonce by mohlo 

analyzovanou společnost vážně ohrozit v její stabilitě. 

V následujících kapitolách jsou navrženy způsoby, kterými by analyzovaná 

společnost mohla odvrátit zmíněná rizika. 

 

4.1 Omezení kurzového rizika 

 

Analyzovaná společnost inkasuje velkou část svých pohledávek z obchodních 

vztahů v eurové měně. V následující tabulce je uveden poměr pohledávek z obchodní 

činnosti v eurové měně vůči pohledávkám z obchodní činnosti v měně české.  

 

Tabulka 36: Podíl pohledávek a závazků v EUR152 

 2015 2014 2013 2012 2011 

Podíl pohledávek v EUR 99,28 % 97,09 % 98,56 % 98,28 % 98,97 % 

Podíl pohledávek v Kč 0,72 % 2,91 % 1,44 % 1,72 % 1,03 % 

                                                 
152 Vlastní zpracování. 
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Z uvedené tabulky je evidentní, že analyzovaná společnost eviduje marginální část 

svých pohledávek v eurové měně. Podíl pohledávek v cizí měně za analyzovaná léta 

neklesl pod 97,09 % hodnoty celkových pohledávek. V roce 2011 tento podíl 

představoval částku 6.286 tis. Kč. Pohledávky evidované v Kč byly v témže roce na 

úrovni 65 tis. Kč.  

Pohledávky evidované v tuzemské měně dosáhly svého vrcholu v roce 2014 a 

dosahovaly hodnoty 234 tis. Kč. Pohledávky v eurové měně dosáhly své nejvyšší 

hodnoty v roce 2015, kdy analyzovaná společnost dosahovala nejlepších výsledků. 

Pohledávky se v této době pohybovaly na úrovni 9.023 tis Kč. 

Již v předchozích kapitolách diplomové práce bylo zmíněno, že na analyzovanou 

společnost měla značný vliv intervence České národní banky. Tento dopad intervence 

dokazuje i horizontální analýza výkazu zisků a ztrát. Intervence České národní banky 

zajistila několik let víceméně stabilní kurz a společnost inkasovala díky výšce kurzu 

pohledávky ve vyšších hodnotách.  

Dne 06.04.2017 rozhodla bankovní rada České národní banky o ukončení 

používání kurzu koruny jako nástroje uvolňování měnových podmínek. Tímto 

rozhodnutím se Česká národní banka vrátila do standardního měnového kurzu, který 

existoval před její intervencí.153 Bankovní rada prohlásila: „Na základě důkladného 

posouzení dostupných makroekonomických dat, analýz a prognostických scénářů 

bankovní rada konstatovala, že došlo k naplnění podmínek pro udržitelné plnění 

dvouprocentního inflačního cíle do budoucna. Pokračování kurzového závazku již není 

z pohledu plnění primárního úkolu České národní banky, kterým je cenová stabilita, 

v této situaci nutné.“154 

Hodnota měnového eurového kurzu se před intervencí České národní banky 

pohyboval kolem úrovně 25,- Kč/EUR.  

Skutečnost, že Česká národní banka již od intervence upustila, dostane 

analyzovanou společnost do situace, kdy bude výše zůstatků na eurovém účtu mít při 

přepočtu na českou měnu výrazně nižší hodnoty a při inkasu pohledávek budou vznikat 

kurzové ztráty. 

                                                 
153 Česká národní banka: Ukončení kurzového závazku [online]. 2017 
154 Česká národní banka: Ukončení kurzového závazku [online]. 2017 
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Z interních zdrojů společnosti k aktuálnímu datu 31.03.2017 je výše hotovosti uložené 

na devizovém bankovním účtu přibližně ve výši 389.000,- EUR. K datu 31.03.2017 

společnost eviduje pohledávky v přibližné výši 73.000 EUR.. 

Společnost eviduje výši eurových závazků z obchodních vztahů vůči závazkům 

z obchodních vztahů v Kč v následujícím poměru: 

 

Tabulka 37: Podíl závazků155 

 2015 2014 2013 2012 2011 

Podíl závazků v EUR 37,23 % 13,95 % 16,66 % 63,00 % 75,74 % 

Podíl závazků v Kč 62,77 % 86,05 % 83,34 % 37,00 % 24,26 % 

 

Společnost na začátku analyzovaného období evidovala větší část závazků 

v eurové měně a to 726.834,89 Kč. Tento poměr se v roce 2013 změnil a trvá až do roku 

2015. V roce 2015 analyzovaná společnost eviduje pouze 37,23 % podíl eurových 

závazků, které dosahují hodnoty 105.377,99 Kč. 

Na základě této analýzy je v rámci modelu uvažováno pouze částečné zajištění 

v a to 60 % hodnoty eurového účtu, což je 233.400 EUR. 

V následující tabulce jsou zobrazeny kurzové ztráty na základě predikovaných 

kurzů, jež jsou uváděny expertní společností Patria a skupinou Citfin. Predikce 

expertních firem jsou uvedeny v kapitole Zajištění opcí. V níže uvedené tabulce jsou 

predikované kurzy seřazeny sestupně. U každé hodnoty predikovaného kurzu je 

přepočtena hotovost a hodnota pohledávek, jež k 31.3.2017 analyzovaná společnost 

eviduje na českou měnu. Následně je vypočtena kurzová ztráta příslušná hodnotě 

predikovanému kurzu oproti hodnotě maximálnímu predikovanému kurzu. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
155 Vlastní zpracování. 
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Tabulka 38: Kurzové ztráty hotovosti a pohledávek156 

Kurz 

EUR/Kč 

Hotovost 

233.400 

[EUR] 

Kurzová 

ztráta [Kč] 

Kurz 

EUR/Kč 

Pohledávky 

73.000 [EUR] 

Kurzová 

ztráta [Kč] 

27,02 6 306 468,00  27,02 1 972 460,00  

26,70 6 231 780,00  - 74 688,00 26,70 1 949 100,00  - 23 360,00 

26,03 6 075 402,00  - 231 066,00 26,03 1 900 190,00  - 72 270,00 

25,65 5 986 710,00  - 319 758,00 25,65 1 872 450,00  - 100 010,00 

25,50 5 951 700,00  - 354 768,00 25,50 1 861 500,00  - 110 960,00 

 

Z přepočtu výše evidované hotovosti a pohledávek lze analyzovat, že na 

společnost budou mít změny kurzu velice významný vliv. Jestliže by byl měnový kurz 

stále na úrovni 27,02 EUR/Kč, na němž se pohyboval v intervenci České národní 

banky, byly by finanční prostředky na devizovém bankovním společně s inkasovanými 

pohledávkami ve výši 8.278.928,- Kč. Pokud by měnový kurz v důsledku zrušení 

intervence České národní banky spadl na nejnižší predikovanou úroveň 25,50 EUR/Kč 

že, společnosti by vznikly kurzové ztráty, které dosahují až 465.728,-Kč. Pro 

analyzovanou společnost by tedy mělo význam zajištění kurzového rizika, které bude 

v blízké budoucnosti pro společnost velkým rizikem. 

V souvislosti s reálností návrhu zajištění hodnoty finančních prostředků v cizí 

měně jsem v rámci diplomové práce kontaktovala zaměstnance KBC Bank sídlící 

v Brně. Společnost KBC Bank je mateřská společnost společnosti ČSOB a jejím 

jediným vlastníkem je KBC Group sídlící v Bruselu. KBC Group je bankopojišťovací 

skupina, zaměřena především na klientelu privátního bankovnictví.157V rámci návrhu 

jsem učinila komunikaci se zaměstnancem v Brně a v Bruselu. 

Při komunikaci bylo nabídnuto zajištěním bankovní hotovosti v nynější 

nominální výši 233.400 EUR. Zajištění nominální hodnoty této částky je sestaveno ke 

dni 29.4.2017 se zajištěním na následujících 6 měsíců. Nabídka derivátových 

instrumentů je závislá na aktuálním vývoji měnového kurzu, tedy se v čase kurzy budou 

zcela jistě měnit.  

                                                 
156 Vlastní zpracování na základě predikčních kurzů společnosti Patria a skupiny Citfin.  
157 Československá obchodní banka: O skupině KBC [online]. 2017. 



 

4.1.1 Zajištění opcí 

První možností jak si zajistit danou hotovost je koupě 

poskytuje držiteli opce právo koupit v

cenu.158 

K zajištění kurzů musím vycházet z

EUR vůči Kč. V prognóze jsem vycházela z

v České republice a to z

Citfin.  

Společnost Patria je členem skupiny KBC Group

ze které mám informace ohledně cenových podmínek zajištěný jednotlivými 

instrumenty. Skupina Citfin je ryze česká společnost poskytující svým klientům 

komplexní finanční produkty a služby

Predikční vývoj kurzových měn společností Patria je uveden v

tabulce. 

 
Obrázek 9: Predikce kurzu dle

V následující tabulce je zobrazena p

prognóz skupiny Citfin. 

 

Obrázek 10: Predikce kurzu dle Citfin

 

                                        
158 REJNUŠ, Oldřich. Peněžní ekonomie: (finanční trhy)
159 Patria Online: O portálu www.patria.cz
160 Patria Online: Doporučení 
161 Citfin: Měsíční analýzy [online]. 2017

 

102 

možností jak si zajistit danou hotovost je koupě opce. Opční instrument 

poskytuje držiteli opce právo koupit v dohodnutém okamžiku za předem stanovenou 

zajištění kurzů musím vycházet z prognózy, jaký bude pravděpodobný vývoj měny 

prognóze jsem vycházela z průměru dvou odborných pr

České republice a to z prognózy společnosti Patria Online, a.s. a predikci společnosti 

Společnost Patria je členem skupiny KBC Group159, tedy členem stejné skupiny, 

ze které mám informace ohledně cenových podmínek zajištěný jednotlivými 

Skupina Citfin je ryze česká společnost poskytující svým klientům 

komplexní finanční produkty a služby. 

Predikční vývoj kurzových měn společností Patria je uveden v

dle Patria160 

následující tabulce je zobrazena predikce vývojového eurového 

 

: Predikce kurzu dle Citfin161 

                                                 
Peněžní ekonomie: (finanční trhy)., 2012, s. 263. 

www.patria.cz [online]. 2015 

Patria Online: Doporučení - treasury [online]. 2017 

[online]. 2017 

opce. Opční instrument 

dohodnutém okamžiku za předem stanovenou 

prognózy, jaký bude pravděpodobný vývoj měny 

průměru dvou odborných prognostiků 

predikci společnosti 

, tedy členem stejné skupiny, 

ze které mám informace ohledně cenových podmínek zajištěný jednotlivými 

Skupina Citfin je ryze česká společnost poskytující svým klientům 

Predikční vývoj kurzových měn společností Patria je uveden v níže uvedené 

 

eurového kurzu dle 
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V rámci diplomové práci budu dle expertních odhadů považovat průměr dvou 

výše uvedených hodnot a to dle společnosti Patrie kurz 25,50 EUR/Kč a dle skupiny 

Citfin kurz 25,65 EUR/Kč. Pro další výpočty je tedy považován vypočítaný průměr a to 

25,575 EUR/Kč. 

Analyzovaná společnost má možnost zakoupení kupního opčního práva na 6 měsíců za 

aktuální kurz 26,956 EUR/Kč. KBC Bank se v tomto případě při nákupu kupního práva 

opce vyhrazuje zaplacení opční prémie ve výši 1,62 % nominální hodnoty, která bude 

zajištěna. 

V následující tabulce je vypočtena výše opční prémie, kterou by analyzovaná 

společnost byla povinna zaplatit při zajištění hotovosti ve výši 233.400,00 EUR při 

aktuálních nabídkách obchodníka s cennými papíry. Výše opční prémie činí 101.922,79 

Kč. 

 

Tabulka 39: Výdaje na nákup opce162 

Hotovost [EUR] Kurz Přepočet [Kč] Opční prémie [Kč] Opční prémie 

233 400,00 26,956 6 291 530,40 101.922,79 1,62 % 

 

Další tabulka interpretuje dopad snížení měnového kurzu dle průměru hodnot, 

které jsou predikovány odbornými společnostmi. Přepočet devizového účtu má již při 

kurzu 25,575 Kč/EUR hodnotu pouze ve výši 5.969.205,00 Kč, tedy podnik při tomto 

vývoji kurzů vygeneruje ztrátu ve výši 322.325,40 Kč. 

 

Tabulka 40: Přepočet predikovaného kurzu 

Hotovost [EUR] Predikovaný kurz Přepočet [Kč] Kurzová ztráta [Kč] 

233 400,00 25,575 5 969 205,00 322 325,40 

 

Pokud by analyzovaná společnost realizovala koupi opce při aktuální nabídce, 

která je v diplomové práci navržena, měla by možnost při dalším posílení koruny vůči 

euru odvrátit kurzovou ztrátu svých peněžních prostředků o 322.325,40 Kč. Za opční 

právo společnost musí bance zaplatit opční prémii, která by představovala 101.922,79 

Kč, čistý kurzový zisk na tomto rozhodnutí by mohl dosáhnout 220 402,61 Kč.  

                                                 
162 Vlastní zpracování. 
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Pro úplnost je v následující tabulce znázorněna situace, která by se mohla 

přihodit v v případě depreciace koruny vůči euru. Ze znázorněného lze vyvodit, že pro 

analyzovanou společnost bude výhodné upuštění od využití opčního práva v situaci, 

pokud dosáhne měnový kurz hodnoty 27,393 Kč/EUR nebo hodnoty vyšší. Při přepočtu 

hotovosti ve výši 233.400 EUR daným kurzem dosahuje kurzový zisk hodnoty 

101 995,80 Kč. Tato hodnota je vyšší než zaplacená opční prémie, tedy výhodnější je již 

opční právo nevyužít. 

 

Obrázek 11: Kurzový zisk při apreciaci koruny163 

Kurz 

EUR/Kč 
Hotovost 233.400 [EUR] Kurzová zisk [Kč] 

26,956 6 291 530,40  

27,05 6 313 470,00  + 21 939,60 

27,392 6 393 292,80  + 101 762,40 

27,393 6 393 526,20  + 101 995,80 

27,50 6 418 500,00  + 126 969,60 

28,00 6 535 200,00  + 243 669,60 

 

Využití opčního práva je zcela na rozhodnutí vedení společnosti. Výhodou 

zakoupení opčního práva je ta, že pokud by došlo k situaci, kdy by koruna vůči euru 

výrazně oslabila, nemusela by společnost kupní právo využít. Ovšem při nákupu tohoto 

měnového instrumentu vznikne společnosti jistý finanční náklad ve formě hodnoty 

opční prémie. 

4.1.2 Zajištění forwardem 

K využití instrumentu forward se staví banka KBC způsobem, že není schopna v 

budoucnu zajistit analyzované společnosti současný spotový kurz 26,965 Kč/EUR. Při 

nabízené výši hotovosti 233.400,00 EUR je schopna cenu podkladového aktiva 

nabídnout za 26,89385 Kč/EUR. V níže uvedené tabulce jsou uvedeny tři kurzy a to 

kurz spotový, ke dni dohody obchodu, kurz forwardový, který je nabízen KBC Bankou 

a kurz predikovaný v rámci diplomové práce. 

                                                 
163 Vlastní zpracování. 
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Tabulka 41: Druhy kurzů164 

Druh kurzu Hotovost [EUR] Kurz EUR/Kč Přepočet [Kč] Rozdíl 

Spotový 233 400,00 26,956 6 291 530,40  

Forward 233 400,00 26,89385 6 277 024,59 14 505,81 

Predikovaný 233 400,00 25,575 5 969 205,00 307 819,59 

 

Z výpočtů uvedených v tabulce vyplývá, že se společnost díky zajištění 

instrumentem typu forward, který sice prodá za kurz nižší, než spotový, může vyhnout 

ztrátě z vývoje kurzů ve výši 307.819,59 Kč. Dále jsou uvedeny kurzové zisky, které 

mohou ze zajištění měnového kurzu opčí či forwardem vyplynout. 

 

Tabulka 42: Souhrn nákladů a výnosů návrhů165 

Instrument Náklady instrumentu 

[Kč] 

Kurzové 

výnosy [Kč] 

Rozdíl nákladů a výnosů 

instrumentu [Kč] 

Opce 101 922,79 322 325,40 220 402,61 

Forward  307 819,59 307 819,59 

 

Analyzované společnosti je k překlenutí nejistoty vývoje měnového kurzu 

nabídnuto zajištění cizí měny pomocí derivátového instrumentu a to opcí či forvardem. 

Zajištění daných instrumentů je na časový horizont 6 měsíců a je získáno na základě 

nabídky od společností KBC Bank. V případě, že se vedení analyzované společnosti 

zajistní devizy instrumentem opce bude muset zaplatit bance opční prémii ve výši 

101.922,79 Kč, přičemž může na zajištění kurzu vydělat 220.402,61 Kč. Výhodou 

opčního práva je fakt, že při oslabení koruny vůči eur nemusí společnost obchod 

uskutečnit. Nákladem budou ale vždy již zaplacené peníze za opční prémii. 

V případě zajištění měnového kurzu derivátovým instrumentem typu forward 

může společnost vydělat na kurzovém rozdílu 307 819,59 Kč. Nevýhodou tohoto druhu 

obchodu je, že obchod se zcela jistě uskuteční. 

                                                 
164 Vlastní zpracování. 
165 Vlastní zpracování. 
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Je zcela na rozhodnutí vedení analyzované společnosti, tedy jednatele, který 

přijímá zásadní rozhodnutí o společnosti, zda by využily derivátový instrument typu 

opce či forwardu. Před intervencemi české národní banky se měnový kurz pohyboval na 

hranici kolem 25,- Kč/EUR. Česká republika predikuje apreciaci české koruny vůči 

euru. Samozřejmě přesnou predikci neurčí zhola nikdo, avšak společnost by mohla na 

zajištění deviz vydělat. Management společnosti musí samozřejmě kalkulovat i 

s opačným vývojem světového trhu a možnosti, že česká koruna může vůči euru 

depreciovat. 

 

Z osobního pohledy bych se stavěla k zajištění hotovosti metodou opce. Mé 

rozhodnutí je taktéž ovlivněno averzí k riziku ovšem dle mého názoru je 

pravděpodobné, že bude měnový kurz dosahovat nižších hodnot, než predikovaný 

minimální kurz. Měnovým instrumentem bych zajistila hotovost na devizovém 

bankovním účtu v celkové hodnotě. Rozhodnutí bych neodkládala a jednala ihned. 

 

4.2 Zapracování lodní třídy D - ONE do ISAF lodních tříd 

Analyzovaná společnost distribuuje jako hlavní produkt lodě lodní třídy FINN, 

které jsou uznávané jako lodní třídy olympijské. O druhu lodních tříd, které budou 

používany na Olympijské hry rozhoduje Mezinárodní Olympijský výbor. Výbor své 

rozhodnutí zveřejňuje s osmiletým předstihem.166 V případě, kdyby lodní třída FINN 

nebyla uznána jako olympijská, mohlo by toto rozhodnutí zcela ovlivnit chod 

analyzované společnosti. Pro situaci, kdy by bylo rozhodnuto, že lodní třída FINN 

nebude začleněna do olympiády, je předloženo analyzované společnosti řešení, které by 

pomohlo zajistit zvýšení tržeb jiné lodní třídy. 

Lodní třídy se mezi sebou rozlišují např. svými názvy, hmotností, povoleným 

zatížením. Také mohou být zařazeny mezi Mezinárodní lodní třídu ISAF. Pro zařazení 

mezi ISAF třídu musí kromě dalšího být splněna např. předepsaná zátěž lodi, rozměry, 

hmotnost či umístěné reklamy na samotné lodi.167 Splnění ISAF podmínky by zvýšilo 

konkurenceschopnost lodní třídy, jelikož se může používat na mezinárodně uznávaných 

                                                 
166 Rozhovor s jednatelem 1.4.2017. 
167 Technická pravidla jachtingu. Český svaz jachtingu [online]. 2012 
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závodech. Splnění podmínek ISAF Je také základním kamenem pro zařazení mezi 

olympijské lodní třídy.  

Následný návrh pojednává o zapracování lodní třídu D-ONE do mezinárodně 

uznávaných lodních tříd ISAF. 

V rámci diplomové práce navrhuji vedení společnosti vložit vlastní kapitál, 

kterého má společnost dostatek, do propagace vyráběné lodní třídy a získání ocenění 

mezinárodní třídy ISAF. Toto ocenění by, ať už bude rozhodnutí olympijského výboru 

ohledně olympijských tříd jakékoli, mohlo přinést vyšší zisky společnosti. 

Status ISAF poskytuje svým uživatelům kromě jiného řadu výhod. Je zárukou 

vysokého standardu v závodním jachtingu168 a status třídy ISAF je mezinárodně vysoce 

uznáván jako lodní třída, která splňuje mezinárodní soutěžní standardy. ISAF třída 

může být pořadatelem jednoho či více mistrovství světa. Zahrnuté lodní třídy podporuje 

technickým servisem, jako je správa class rule, či vydávání licencí stavitelům lodí. 

Jestliže je vaše lodní třída deklarovaná statutem ISAF, máte možnost zařazení jednoho 

člena do ISAF Classes Commitee a stát se součástí rozhodování v ISAFU.169 

Pokud je snaha společnosti, zapsat svou loď mezi ISAF třídy, musí do února 

každého roku poslat report aktivity této lodní třídy, zahrnující členství, registrace lodí, 

reporty ze světového šampionátu a zprávy o finanční situaci. 

Proces přihlašování je následující: 

- vyplněná přihláška mezi ISAF classes musí být vyplněna do konce července, 

- splněny požadavky jako: 

� lodě musejí být vyrobeny dle technických požadavků ISAF Class Association 

    aby se lodě dostaly do ISAF třídy. Následně musí být tato třída doporučena pro 

výrobu od Equipment Commitee a musí také obdržet doporučení za splnění 

požadavků dle Racing Classes. Tyto doporučené lodě musejí dostat většinu 

hlasů, aby byly projednány radou ISAF. 

� žadatelem musí být do února zaslán report z mezinárodního závodu, kde je závod 

specifikován, je stanoven počet vstupů, zemí a kontinentů, na kterých byla lodní 

třída použita. Musejí být podány výsledky závodu, specifikováni šampioni, musí být 

sestaven report o kvalitě a sepsána případná doporučení pro budoucí šampionát. 

                                                 
168 ISAF World Sailing: ISAF Class Entry Guidelines [online]. 
169 ISAF World Sailing: ISAF Class Entry Guidelines [online]. 
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které jsou stanoveny v

 

Obrázek 12: Požadovaný počet startů lodí
 

- zaplacen poplatek ve výši 1.000 GBP do konce července

bude v diplomové práci používán kurz k

Analyzovaná společnost z

požadavky výroby lodí dle ISAF. Lodní třída D

trupu nepřesahuje 6 metrů

současné doby měla loď D

čtyřech zemích a na jednom kontinentu. Pro splnění počtu startů je zapotřebí mít 

zastoupení lodní třídy D

pátou zemi, kde bude D-

Z výše uvedeného je zcela zřetelné, že získat ocenění 

který je rozhodnutím ne zcela jasným

Pro srovnání nákladů a 

si společnost najala na tento projekt jednoho zaměstnance, který by se staral o veškerý 

chod daného projektu. Splnění projektu je dle slov jednatele analyzované společnosti 

reálné do dvou let intenzivní práce a pozitivních výsledků. V

by se jednalo o získání ocenění ISAF pro lodní třídu D

zaměřoval hlavně na propagaci

                                        
170ISAF World Sailing: ISAF Class Entry Guidelines
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n počet startů lodní třídy v určitém množství zemí a kontinentů, 

které jsou stanoveny v tabulce níže. 

: Požadovaný počet startů lodí170 

zaplacen poplatek ve výši 1.000 GBP do konce července. Pro přepočet kurzu GBP 

diplomové práci používán kurz k 31.3.2017 a to kurz 31,591 GBP/Kč.

Analyzovaná společnost z výše uvedených podmínek splňuje technické 

požadavky výroby lodí dle ISAF. Lodní třída D-ONE patří mezi lodě, jejichž délka 

esahuje 6 metrů, tedy patří do první kategorie ve výše uvedené tabulce

současné doby měla loď D-ONE více než 30 vstupů na mezinárodním závodu, ve 

zemích a na jednom kontinentu. Pro splnění počtu startů je zapotřebí mít 

třídy D-ONE na jiném kontinentu, čímž bude vyplněn i požadavek na 

-ONE závodit. 

výše uvedeného je zcela zřetelné, že získat ocenění ISAF Classes

ne zcela jasným a ve svých rukách uchopitelným výsledkem.

o srovnání nákladů a výnosů tohoto projektu budu považovat skutečnost, že by 

si společnost najala na tento projekt jednoho zaměstnance, který by se staral o veškerý 

chod daného projektu. Splnění projektu je dle slov jednatele analyzované společnosti 

intenzivní práce a pozitivních výsledků. V analyzované společnosti 

ocenění ISAF pro lodní třídu D-ONE a nový zaměstnanec by se 

na propagaci lodní třídy a splnění požadavků ISAF

                                                 
ISAF World Sailing: ISAF Class Entry Guidelines [online]. 

í zemí a kontinentů, 
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chod daného projektu. Splnění projektu je dle slov jednatele analyzované společnosti 

analyzované společnosti 

a nový zaměstnanec by se 
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Pro model, který bude zobrazovat současnou hodnotu budoucích nákladů a 

výnosů je třeba použít propočet generovaného cash flow na čistou současnou hodnotu. 

Vzorec pro výpočet čisté součastné hodnoty (Net Present Value) je vypočten pomocí 

níže uvedeného vzorce. 

 

NPV = očekávané diskontované příjmy – diskontované výdaje na investiční záměr 

Vzorec 26: Současná hodnota171 

 

Pro výpočet diskontované částky bude použit odúročitel 1/ (1 + i)n.172 

Výpočet průměrných vážených nákladů na kapitál 

Pro výpočet diskontní míry je použit stavebnicový model průměrných nákladů 

na kapitál neboli WACC, který vytvořilo Ministerstvo průmyslu a obchodu ve 

spolupráci s manželi Neumaierovými. WACC je stanoven na základě stanovených 

přirážek za různá rizika, kterými je kapitál podniku zatížen.173 

 

WACC = rf + rLA + rPOD + rFINSTAB + rFINSTRU 

Vzorec 27: Vzorec WACC 

 

Kde rf  = bezriziková výnosová míra, 

rLA = přirážka za velikost firmy, 

rPOD  = přirážka za podnikatelské riziko, 

 rFINSTAB = přirážka finanční stability 

 rFINSTRU =  přirážka za finanční strukturu 

 

Níže uvedená tabulka zobrazuje průběh bezrizikové výnosové míry (rf) od roku 

2013 až 2015. Bezriziková sazba rf je stanovena jako výnos 10ti letých státních 

                                                 
171 REŽŇÁKOVÁ, Mária. Řízení platební schopnosti podniku. 
172 MAŘÍK, Miloš. Metody oceňování podniku: proces ocenění - základní metody a postupy.,2007, str. 40 
173 Ministerstvo průmyslu a obchodu [online]. 2017 
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dluhopisů. Sazba v roce 2015 klesla z hodnoty 1,58 % v roce 2014 na hodnotu 0,58 

%.174  

 

Pro výpočet WAAC analyzované společnosti použijeme bezrizikovou sazbu pro rok 2015 

ve výši 0,58 %. 

 

Tabulka 43: Bezriziková sazba175   

Rok 2015 2014 2013 

Hodnota 0,58 % 1,58 % 2,26 % 

 

Přirážka za velikost firmy (rLA) je navázána na velikost úplatných zdrojů podniku, což 

je součet vlastního kapitálu, bankovních úvěrů a dluhopisů.  

• Je-li UZ > 3mld. Kč => rLA = 0.00  % 

• Je-li UZ < 100 mil. Kč => rLA = 5.00  % 

• Je-li UZ > 100 mil. Kč ale < 3mld. Kč použije se propočet:  

rLA = (3 mld. Kč - UZ)2/ 168,2176 

 

Přirážka za velikost analyzované společnosti je ve výši 5,00 % jelikož výška vlastního 

kapitálu v roce 2015 dosahuje 45.426 tis. Kč. 

 

Přirážka za podnikatelské riziko (rPOD) má stanovenou podmínku: 

EBIT / A >= ((VK + BU + O) / A) * (U / BU + O)) 

 

      

EBIT / A >= X1 

     

kde jsou: O dluhopisy 

  BU bankovní úvěr 

  VK vlastní kapitál 

                                                 
174 Ministerstvo průmyslu a obchodu [online]. 2017 
175 Ministerstvo průmyslu a obchodu [online]. 2017 
176 Ministerstvo průmyslu a obchodu [online]. 2017 
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Pokud EBIT / A > X1 => rPOD = 0,00 % 

Pokud EBIT / A < X1 => rPOD = 10,00 % 

 

EBIT / A pro analyzovanou společnost za rok 2015 dosahuje hodnoty 0,13. Hodnota X1 

pro rok 2015 je ve výši 0. Hodnota EBIT/A nesmí klesnout pod minimální hodnotu 

rPOD. Pro srovnání jsem zvolila ekonomickou činnost s označením NACE 46 – 

Velkoobchod, kromě motorových vozidel. Doporučená minimální hodnota rPOD 

dosahovala v roce 2015 hodnoty 2,63 %. 

 

Tedy přirážka za podnikatelské riziko pro analyzovanou společnost dosahuje 2,63 %.  

 

Přirážka za finanční stabilitu (rFINSTAB) charakterizuje vztahy mezi oběžnými aktivy a 

krátkodobými závazky. U analyzované společnosti dosahuje běžná likvidita v roce 2015 

hodnoty 4,98. Dle metodiky Ministerstva průmyslu a obchodu se běžná likvidita 

podniku srovnává s likviditou L3 v daném průmyslu. Pro srovnání jsem zvolila 

ekonomickou činnost s označením NACE 46 – Velkoobchod, kromě motorových 

vozidel. Likvidita L3 pro rok 2015 dosahovala hodnoty 1,85.177 Pro srovnání je možno 

použít také hodnotu 2,5.178 Při srovnání likvidity je likvidita analyzované společnosti 

vyšší než doporučené hodnoty 

Je-li celková likvidita > Likvidita L3 = 0,00 % 

 

Přirážka za finanční stabilitu analyzované společnosti je nulová. 

 

Přirážka za finanční strukturu (rFINSTRU) je dle metodiky Ministerstva průmyslu a 

obchodu nulová nemá-li podnik cizí úročený kapitál.179 

 

Přirážka za finanční strukturu analyzované společnosti je 0,00 %. 

 

                                                 
177 Ministerstvo průmyslu a obchodu [online]. 2017 
178 Ministerstvo průmyslu a obchodu [online]. 2017 
179 Ministerstvo průmyslu a obchodu [online]. 2017 
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Níže uvedená tabulka uvádí součet jednotlivých přirážek za rizika, která byla vypočtena 

výše a výslednou hodnotu průměrných vážených nákladů podniku (WACC). 

 

Tabulka 44: Výpočet WACC podniku180 
2015 rf rLA rPOD rFINSTAB rFINSTRU WACC 

 0,58 % 5,00 % 2,63 % 0,00 % 0,00 % 8,21 % 

 

Jako diskontní sazba i v následujících propočtech bude počítáno s vypočtenými 

průměrnými náklady analyzovaného podniku ve výši 8,21 %. 

 

Výpočet čisté současné hodnoty nákladů a výnosů 

Jestliže by společnost dosáhla u lodní třídy D-ONE licence ISAF, dosáhla by 

marže těchto lodí přibližně 30 - 40 % a poptávka po této lodní třídě by v případě 

úspěšnosti dle informací jednatele vzrostla první rok o 20 %, další roky by mohla 

průběžně růst o dalších 10 %.181Ke konci roku 2016 eviduje společnost tržby za lodní 

třídu D-ONE v hodnotě 6,78 % veškerých tržeb analyzované společnosti.182 

Pro zrealizování následného projektu je navrženo zaměstnat jednoho 

zaměstnance, jehož cílem je projekt o začlenění lodní třídy do ISAF třídy. Navržená 

hrubá mzda bude ve výšce 25.000,- Kč/měsíčně a v případě úspěchu je v následujících 

letech mzdové ohodnocení vyšší.  

V následující tabulce je vypočtena čistá současná hodnota investičního záměru 

dle predikce jednatele. Časové období investice je znázorněno od roku 2017 do roku 

2020. Dle predikce jednatele společnosti započnou tržby lodních tříd růst již v roce 

2018.  

Dle predikovaného vývoje je předpokládáno, že prodej lodních tříd, započne již 

v roce 2018, tedy podniku vznikají náklady investice a to náklady na zakoupené zboží. 

Náklady jsou stanoveny na základě určené marže za prodané zboží. 

Nákladová položka režie v roce 2015 dosáhla hodnoty 105.055 Kč na čtyři 

zaměstnance. S příchodem nového zaměstnance je předpokládáno, že se náklady na 

                                                 
180 Vlastní zpracování 
181 Rozhovor s jednatelem 30.4.2017 
182 Rozhovor s jednatelem 30.4.2017 
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režii markantně zvýší a to o 75 %. Zvýšení režií bude v souvislosti se zvýšenou 

administrativou, zajištění pracovního místa pro zaměstnance (stůl, telefon, počítač). 

V roce 2018 je předpokládán nepatrný růst, ovšem od roku 2019 po úspěšném zařazení 

mezi třídu ISAF je předpoklad snížení režijních nákladů o 60 %. 

Dalšími náklady jsou náklady na marketing. Tyto náklady jsou odvozeny od 

marketingových nákladů v roce 2015 a v roce 2017 je předpokládáno, že marketingové 

výdaje na tento investiční záměr dosáhnou 85 % dosavadních nákladů na reklamu. 

V následujícím roce je předpokládáno drobné zvýšení a od roku 2019 by měly náklady 

na propagaci klesat. 

Další nákladovou položkou je cestovné, které bude zaměstnanci vypláceno při 

absolvování pracovních cest. Jelikož je předpoklad, že zaměstnanec bude zprvu velmi 

často vyslán na pracovní cesty. Položka cestovného odvozena od ročních výdajů na 

pracovní cesty současného zaměstnance a navýšena o 50 % hodnoty v roce 2017 i 2018. 

V následujícím roce je předpoklad pozvolného poklesu výdajů na pracovní cesty. 

Dalšími náklady jsou náklady na mzdové náklady. V mzdových nákladech jsou 

zahrnuty odvody na sociální a zdravotní pojištění za zaměstnavatele ve výši 34 %. 

Mzdové náklady také zahrnují hrubou mzdu zaměstnance z níž je odváděno zdravotní a 

sociální pojištění a zálohová daň. U zaměstnance je předpokládáno, že uplatňuje slevu 

na poplatníka a nemá žádné děti. Zaměstnanec bude do roku 2018 pracovně ohodnocen 

ve výši 25 tis. Kč hrubé mzdy měsíčně. V případě předpokládaného vývoje tržeb bude 

v roce 2019 jeho mzdové ohodnocení zvýšeno na 30 tis. Kč měsíčně a v roce 2020 na 

42. tis. Kč měsíčně. 

Poslední nákladovou položkou jsou odpisy zakoupeného automobilu. Automobil 

je zařazen v druhé odpisové skupině. Odpisy automobilu jsou stanoveny rovnoměrně. 

 U výnosů investice je pracováno s faktem, že v současné době jsou tržby za 

lodní třídu D – ONE 6,28 % z celkových výnosů 37.744 tis. Kč. Jedná se přibližně o 

dvanáct kusů lodí. V roce 2018 je vypočtena tato hodnota se zvýšením o 20 %, což je 

předpokládaný nárůst tržeb lodní třídy a dosahuje hodnoty 2.884 tis. Kč. Marže lodí je 

stanovena na 85 %. 

Při predikci cash flow musíme taktéž počítat se změnou nepeněžního čistého 

pracovního kapitálu. Nepeněžní čistý pracovní kapitál je definován: 
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NCWC = zásoby + pohledávky – krátkodobé závazky 

Vzorec 28: Čistý nepeněžní pracovní kapitál183 

 

Pro plánování velikosti potřebného NCWC je možno použít globální metodu, 

která se stanoví v prvním kroku dle obratového cyklu peněz: 

 

OCP = doba inkasa pohledávek + doba obratu zásob – doba splatnosti kr. závazků 

Vzorec 29: Obratový cyklus peněz184 

 

Dle finančních ukazatelů analyzované společnosti pro rok 2015 je obratový cyklus 

vypočten následovně: 

 

OCP = 80 + 135 – 68 = 147 dní 

 

Potřeba nefinančního pracovního kapitálu se spočte jako185: 

 

NCWC = OCP/360 * tržby 

Vzorec 30: potřeba nefinančního pracovního kapitálu186 

 

U analyzované společnosti je spočtena potřeba nepeněžního čistého kapitálu 

v analyzovaných letech a jeho procentní podíl na celkových tržbách. V roce 2015 

dosahovala potřeba nefinančního pracovního kapitálu ve výši 15.412.133 Kč. 

Vypočtená hodnota dosahuje 40,83 % hodnoty celkových tržeb. Průměrná hodnota 

podílu nefinančního pracovního kapitálu za analyzované období je 38,50 %.  

 

 

 

  

                                                 
183 SCHOLLEOVÁ, Hana. Investiční controlling, 2009, str. 137 
184 SCHOLLEOVÁ, Hana. Investiční controlling, 2009, str. 140 
185 SCHOLLEOVÁ, Hana. Investiční controlling, 2009, str. 130 - 140 
186 SCHOLLEOVÁ, Hana. Investiční controlling, 2009, str. 140 
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Tabulka 45: Potřeba nefinančního pracovního kapitálu187 

 2015 2014 2013 2012 2011 

OCP [dny] 147 174 144 128 100 

NCWC [Kč] 15 412 133 19 274 367 17 309 600 17 984 356 15 534 444 

Podíl na tržbách 40,83 % 48,33 % 40,00 % 35,55 % 27,78 % 

 

Z rozdílu výnosů a nákladů investice je vypočten zisk či ztráta. V případě zisku 

je výsledek hospodaření ponížen o daňovou povinnost, která je stanovena dle současné 

výše 19 % a tím vznikne čistý zisk. Provozní cash flow znázorňuje čistý zisk/ztrátu 

navýšenou o odpisy automobilu. Od provozního cash flow je následně odečtena 

navyšující se změna nefinančního pracovního kapitálu čímž vznikne celkové cash flow. 

Pro plánovanou investici byl nepeněžní čistý kapitál v prvním roce ve výši 40,83 % 

tržeb za lodní třídu D-ONE. V dalších letech se hodnota nepeněžního čistého kapitálu 

přibližovala vypočtenému průměru za analyzovaná období. Celkové cash flow je 

diskontováno odúročitelem kde i je stanoveno na úrovni průměrných vážených nákladů 

kapitálu na úrovni 8,21 %, čímž vznikne čistá současná hodnota projektu v jednotlivých 

letech. V závěru tabulky je uvedena celková čistá současná hodnota projektu do roku 

2020. 

V následujících tabulkách je znázorněna realistická a pesimistická varianta 

investičního projektu. 

V prvním roce investice je zisk záporný i přesto je vypočítána hodnota daně. 

Tento postup potvrzuje H. Scholleová, která uvádí: „Vzhledem k tomu, že jde o součást 

podniku, který jako celek bude pravděpodobně bude vykazovat zisk kladný, je možné 

počítat s touto zápornou daní dále, protože je to de facto daňová úspora vyvolaná 

investicí. Čistý zisk příslušející k investici tak bude vyšší než hrubý zisk, protože je 

k němu připočtena daňová úspora.“188 

 

 

 

 

                                                 
187 Vlastní zpracování. 
188 SCHOLLEOVÁ, Hana. Investiční controlling, 2009, str. 198 
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Tabulka 46: Vyčíslení predikovaného výsledku hospodaření – realistická varianta
189 

[Kč] 2017 2018 2019 2020 

Náklady     

Zboží  1 848 600,00 2 033 460,00 2 236 806,00 

Režie 183 846,25 189 099,00 63 033,00 52 527,50 

Marketing 181 468,20 192 142,80 128 095,20 106 746,00 

Cestovné 98 254,00 113 370,00 75 580,00 56 685,00 

Mzdové náklady 402 000,00 402 000,00 482 400,00 675 360,00 

Poplatek přihláška 31 591,00    

Odpisy   35 090,00 70 978,00 70 978,00 

Náklady Celkem 897 159,45 1 358 301,80 1 289 346,20 1 478 482,50 

     

Výnosy  2 844 000,00 3 128 400,00 3 441 240,00 

     

Zisk/ztráta -897 159,45 1 485 698,20 1 839 053,80 1 962 757,50 

Daň -170 460,30 282 282,66 349 420,22 372 923,93 

Čistý zisk/ztráta -726 699,15 1 203 415,54 1 489 633,58 1 589 833,58 

 

Při výpočtu investičního záměru, který spočívá v zařazení lodní třídy D-ONE 

mezi lodní třídy s mezinárodním oceněním ISAF vychází čistá současná hodnota 

1 468 519,72 Kč. Čistá současná hodnota je vyšší než nula, tento investiční záměr by 

tedy měl být zařazen mezi taktické cíle společnosti. 

K zainvestování do tohoto projektu by mohl být použit nerozdělený zisk 

minulých let, který ve společnosti dosahuje majoritní části pasiv. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
189 Vlastní zpracování. 
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Tabulka 47: Výpočet ČSH realistické varianty 

[Kč] 2017 2018 2019 2020 

Čistý zisk/ztráta -726 699,15 1 203 415,54 1 489 633,58 1 589 833,58 

Odpisy  35 090,00 70 978,00 70 978,00 

∆ NCWC 967 671,00 127 269,00 109 494,00 120 443,40 

Provozní CF -1 694 370,15 1 111 236,54 1 451 117,58 1 540 368,18 

Automobil 319 000,00    

CF celkem  -2 013 370,15 1 111 236,54 1 451 117,58 1 540 368,18 

     

ČSH -2 013 370,15 1 026 925,92 1 239 275,34 1 215 688,61 

ČSH = 1 468 519,72 

 

Pro ukázku uvádím v níže uvedené tabulce pesimistický scénář predikce 

poptávky po lodních třídách D-ONE. Poptávka se neřídí predikcí jednatele ovšem 

v roce 2018 je podíl tržeb lodních tříd D-ONE stále stejný. Poptávka mírně stoupá až 

následující rok 2019 a každý rok se poptávka zvýší o 5 %. Na základě této skutečnosti 

se v průběhu času nezvyšuje zaměstnanci mzda, ostatní náklady jsou stejné. 
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Tabulka 48: Vyčíslení predikovaného výsledku hospodaření – pesimistická varianta 

[Kč] 2017 2018 2019 2020 

Náklady     

Zboží  355 500,00 373 275,00 410 602,50 

Režie 183 846,25 189 099,00 63 033,00 52 527,50 

Marketing 181 468,20 192 142,80 128 095,20 106 746,00 

Cestovné 98 254,00 113 370,00 75 580,00 56 685,00 

Režie 183 846,25 189 099,00 63 033,00 52 527,50 

Mzdové náklady 402 000,00 402 000,00 402 000,00 402 000,00 

Poplatek přihláška 31 591,00    

Odpisy  35 090,00 70 978,00 70 978,00 

Náklady Celkem 897 159,45 1 287 201,80 1 112 961,20 1 099 539,00 

     

Výnosy  2 370 000,00 2 488 500,00 2 737 350,00 

     

Zisk/ztráta -897 159,45 1 082 798,20 1 375 538,80 1 637 811,00 

Daň -170 460,30 205 731,66 261 352,37 311 184,09 

Čistý zisk/ztráta -726 699,15 877 066,54 1 114 186,43 1 326 626,91 

 

Stejně jako u předchozího návrhu níže uvedená tabulka vyjadřuje výpočet čisté 

současné hodnoty pesimistické predikce návrhu. 
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Tabulka 49: Výpočet ČSH pesimistické variaty190 

[Kč] 2017 2018 2019 2020 

Čistý zisk/ztráta -726 699,15 877 066,54 1 114 186,43 1 326 626,91 

Odpisy  35 090,00 70 978,00 70 978,00 

∆ NCWC 967 671,00 -55 221,00 45 622,50 95 807,25 

Provozní CF -1 694 370,15 967 377,54 1 139 541,93 1 301 797,66 

Automobil 319 000,00    

CF celkem -2 013 370,15 967 377,54 1 139 541,93 1 301 797,66 

     

ČSH -2 013 370,15 893 981,65 973 185,24 1 027 404,10 

ČSH = 881 200,84 

 

Pokud by společnosti poptávka rostla až od roku 2019 a to o 5 % a zároveň by 

zůstalo mzdové ohodnocení zaměstnance na stálé úrovni, měla by čistá současná 

hodnota projektu na základě stejného výpočtu jako realistické predikce v roce 2020 

hodnotu 881 200,84 Kč. 

V případě nízké poptávky po lodních třídách nebude zaměstnanci navyšována, 

mzda a tedy náklady na mzdy jsou nižší. 

 

Analyzovaná společnost by měla v nejbližší době zajistit zaměstnance, který by 

se projektem „D-ONE“ zabýval a následně podniknul kroky k naplnění zařazení lodní 

třídy lodní třídy ISAF: 

•  do 30.6.2017 přijmout zaměstnance, 

•  do 28.2.2018 zaslat report závodu, 

•  do 31.7.2018 zaslat přihlášku a zaplatit poplatek. 

Při realizaci projektu může být analyzovaná společnost ohrožena mnoha riziky. 

Níže jsou uvedena rizika, která společnost mohou ohrozit. Tato rizika budou následně 

podle své důležitosti roztříděny a vyhodnoceny.  

Při realizaci projektu mohou analyzovanou společnost ohrozit tato rizika: 

 

                                                 
190 Vlastní zpracování. 
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a) včasné nezaslání přihlášky  

b) nesplnění podmínek ISAF Class Association na lodní třídě D-ONE 

c) společnost nezíská doporučení pro výrobu lodní třídy D-ONE od Equipment 

Commitee 

d) společnost nezíská doporučení za splnění požadavků lodní třídy D-ONE dle 

Racing Classes 

e) společnosti nezíská většinu hlasů pro projednání vyráběných lodních tříd 

radou ISAF 

f) společnost nezašle včas reportu závodu lodních tříd, který je podmínkou pro 

přihlášku 

g) společnost nesplní počet předepsaných startů lodních tříd na závodech 

h) společnost včas nezaplatí poplatek, který je nutný pro přihlášku 

i) výpověď zaměstnance  

j) nízká poptávka po lodní třídě 

k) vyšší časová náročnost pro uskutečnění daného projektu 

l) porucha automobilu sloužícího pro pracovní cesty 

Pro vyhodnocení rizik je sestavena tabulka s hodnocením 1-6, která určuje 

pravděpodobnost vzniku daného rizika: 

 

Tabulka 50: Hodnocení pravděpodobnosti ohrožení191 

Pravděpodobnost vzniku 

rizika - P 

Popis Hodnota 

Velmi častý výskyt Trvalé ohrožení 1 

Častý výskyt Velmi časté ohrožení ale nejedná se o 

ohrožení trvalé 

2 

Občasný výskyt Událost může vzniknout 3 

Možný výskyt Událost nelze vyloučit, ale není příliš 

pravděpodobná 

4 

Nepravděpodobný výskyt Výskyt události je výjimečně 5 

Téměř nemožný výskyt Výskyt události je téměř nemožný 6 

 

                                                 
191 Metody hodnocení rizik: Bodová metoda [online]. 2015 
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V následující tabulce jsou zobrazeny hodnoty pro jednotlivé závažnosti 

následků, které z daného rizika vniknou. Hodnoty jsou řazeny od závažnosti 

zanedbatelné až po závažnost kritickou. 

 

Tabulka 51: Závažnost následků rizika192 
Závažnost následků rizika - Z Hodnota 

a – zanedbatelné  4 

b - lehké  3 

c - těžké  2 

d - kritické  1 

 

Výsledná míra rizika je spočtena jako součin závažnosti následků rizika a 

pravděpodobnosti výskytu rizika. Tabulka níže zobrazuje mapu jednotlivých rizik, 

kterým jsou přiřazeny vybrané pravděpodobnosti rizika a jejich závažnosti. 

 

Tabulka 52: Výsledná míra rizika193 

Pravděpodobnost výskytu rizika - R 
Závažnost následků - Z 

a = 4 b = 3 c = 2 d = 1 

1 – Velmi častý     

2 – Častý  k)  b) 

3 – Občasný   i) d), j) 

4 – Možný    c) 

5 - Nepravděpodobný l)   a), e) 

6 – Téměř nemožný   f) g), h) 

 

Tato výsledná míra rizika je rozčleněna do čtyř skupin, které jsou popsány 

v následující tabulce. Jedná se o skupinu I. – IV., u nichž je definován stupeň rizika. 

 

Tabulka 53: Hodnocení rizika194 

                                                 
192 Metody hodnocení rizik: Bodová metoda [online]. 2015 
193 Vlastní zpracování. 
194 Metody hodnocení rizik: Bodová metoda [online]. 2015 
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Skupina Hodnota Popis 

I. Skupina 1 – 4 nepřijatelné riziko – riziko musí být významně 

redukováno 

II. Skupina 5 – 9 nežádoucí riziko – nutná bezpečnostní opatření a 

jejich dodržování 

III. Skupina 10 – 16 přijatelné riziko – nepříliš významné riziko 

IV. Skupina 18 – 24 akceptovatelné riziko – nejsou potřebná zvláštní 

opatření 

 

Z výše uvedené analýzy rizik je zřejmé, že největší množství rizik, spojených 

s projektem, je zařazeno ve skupině II – nežádoucí riziko. Analyzovaná společnost musí 

tedy zajistit bezpečnostní opatření, aby k daných rizikům nedošlo a tato opatření 

dodržovat. 

Rizika zařazená do I. skupiny je třeba významně regulovat. Jsou zde zařazena 

rizika jako splnění podmínek ISAF nebo získat doporučení pro výrobu. Analyzovaná 

společnost by měla vyvinout maximální úsilí, aby daná rizika eliminovala, tedy vyrábět 

lodní třídy v maximální kvalitě. 

Mezi neméně významná rizika je zařazena minoritní část rizik. 

 

Analyzované společnosti byly v závěrečné části práce navrhnuty návrhy pro 

zlepšení její současné finanční situace.  

Prvním návrhem je zajištění kurzového rizika, jež společnost ohrožuje v 

důsledku upuštění od intervence České národní banky. Analyzované společnosti byly 

navrhnuty dva měnové instrumenty, které by toto kurzové riziko eliminovaly a to 

zajištění opcí či forvardem. Při zajištění jednotlivými instrumenty jsou vypočteny 

náklady spojené s pořízením tohoto zajišťovacího instrumentu a výše finančních 

prostředků, o které by společnost v důsledku vývoje měnového kurzu nemusela přijít. 

Druhým návrhem, který by v budoucnu pomohl analyzované společnosti se 

zvýšením tržeb je získání mezinárodního ocenění ISAF pro distribuovanou lodní třídu 

D-ONE. Pro dosažení tohoto cíle je navrženo zaměstnání pracovníka, který by se 

zabýval tímto projektem. V návrhu jsou zobrazeny náklady a výnosy související s 

daným projektem. Propočty je vygenerováno celkové cash flow projektu a toto je 
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diskontováno na čistou současnou hodnotu. Investiční projekt je zobrazen dle predikce 

jednatele společnosti a následně je zobrazen v pesimističtější variantě. Pro tento projekt 

je také sestavena analýza rizik, které analyzovanou společnost mohou při daném 

projektu ohrozit. 

Přijetí jednotlivých návrhů je zcela v kompetenci vedení společnosti a také hodně 

záleží na jejich přístupu k riziku. Z mého osobního hlediska bych jako první zajistila 

kurzové riziko a následně bych započala projekt zařazení lodní třídy do mezinárodně 

uznávané lodní třídy ISAF. První projekt by společnosti mohl v nejbližší době zajistit 

nemalé finanční prostředky v důsledku omezení kurzových ztrát. Tento projekt je třeba 

realizovat co nejdříve. Druhý projekt by mohl analyzované společnosti zajistit růst tržeb 

v budoucnosti a také zajistit možná i důležitější uznání lodní třídy v mezinárodně 

uznávané asociaci.  
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ZÁVĚR 

Prvotním cílem diplomové práce bylo pomocí finanční analýzy zhodnocení finanční 

situace analyzovaného podniku, který je zaměřen na distribuci závodních lodí v České 

republice i v zahraničí.  

První část práce byla zaměřena na teoretické metody, kterých bylo využito 

v praktické části diplomové práce. V teoretické části byla definována tyto průřezové a 

elementární metody, popsány postupy strategické analýzy a vysvětleny vybrané 

bankrotní a bonitní modely. 

V praktické části byla společnost zprvu podrobena strategické analýze. Na základě 

využít modelu 7S, Porterova analýzy pěti sil a analýzy makrookolí, byly sestaveny silné 

a slabé stránky společnosti společně s jejími příležitostmi a hrozbami. 

Další částí praktické části bylo zhodnocení finanční situace na základě horizontální 

a vertikální analýzy rozvahy a výkazu zisků a ztrát. V rámci diplomové práce byl 

společnosti zpracován výkaz cash flow, který byl taktéž podroben analýze. 

U analyzované společnosti byly v rámci práce vypočteny ukazatele platební 

schopnosti, rentability, aktivity, zadluženosti a také ukazatele výrobní analýzy. 

Společnost byla taktéž podrobena analýze bankrotních a bonitních modelů a srovnána 

s obdobným konkurentem ze zahraničí. 

Z výsledků, které vyplynuly z výše uvedených metod, vyšlo najevo, že se 

analyzovaná společnost těší dobrému finančnímu zdraví. Společnost má marginální část 

ukazatelů v doporučených hodnotách, ba i nad těmito hodnotami a nemusí se obávat 

bankrotu.  

Jediné, co může výrazně ohrozit existenci analyzované společnosti je rozhodnutí o 

využití olympijské lodní třídy FINN na Olympijských hrách. Toto rozhodnutí však 

nemůže ovlivnit. 

V návrhové části práce jsou navrženy dvě opatření, která by zlepšila v současné 

době finanční situaci společnosti. V závěru práce je vytvořena analýza rizik druhého 

návrhu. 
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Příloha 1: Rozvaha analyzované společnosti v tis. Kč
2015 2014 2013 2012 2011

AKTIVA CELKEM 53 481 42 895 42 602 39 937 38 408
A. PO HLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL
B. DLO UHO DO BÝ MAJETEK 16 613 15 079 14 706 13 486 11 724
B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 20 42 66

1.    Zřizovací výdaje
2.    Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje
3.    Software
4.    Ocenitelná práva 20 42 66
5.    Goodwill
6.    Jiný dlouhodobý nehmotný majetek
7.    Nedokončený dlouh.  nehmotný majetek
8.    Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek

B.II. Dlouhodobý  hmotný majetek 1 822 1 651 1 349 1 507 1 733
1.    Pozemky
2.    Stavby
3.    Samostatné movité věci a soubory mov. věcí 1 822 1 650 1 349 1 507 1 733
4.    Pěstitelské celky trvalých porostů
5.    Základní stádo a tažná zvířata
6.    Jiný dlouhodobý hmotný majetek
7.    Nedokončený dlouh.  hmotný majetek
8.    Poskytnuté zálohy na DHM
9.    Oceňovací rozdíl k nabytému majetku

B.III. Dlouhodobý finanční majetek 14 791 13 428 13 337 11 937 9 925
1.    Podíly v ovládaných a řízených osobách 9 926 8 438 8 400 7 412 5 281
2.    Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem
3.    Ostatní dlouhodobé CP a podíly
4.    Půjčky a úvěry ovládaným a řízeným osobám 4 865 4 990 4 937 4 525 4 644

   a účetním jednotkám pod podstatným vlivem
5.    Jiný dlouhodobý finanční majetek
6.     Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek
7.     Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek

C. O BĚŽNÁ AKTIVA 36 854 27 768 27 836 26 303 26 539
C.I. Zásoby 14 873 15 576 15 877 15 979 15 335

1.    Materiál 26 27 27 27 117
2.    Nedokončená výroba a polotovary
3.    Výrobky 72 17 79 69 66
4.    Zvířata
5.    Zboží 13 153 12 205 12 278 12 626 11 286
6.    Poskytnuté zálohy na zásoby 1 622 3 327 3 493 3 167 3 828

C.II. Dlouhodobé pohledávky 164 -6 -52 -53 -79
1.    Pohledávky z obchodních vztahů -6 -6 -52 -53 -90
2.    Pohledávky za ovládanými a řízenými osobami 170
3.    Pohledávky za úč. jednotkami pod podstatným vlivem
4.    Pohl. za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení 11
5.    Dohadné účty aktivní
6.    Jiné pohledávky
7. Odložená daňová pohledávka

C.III. Krátkodobé  pohledávky 8 929 7 935 6 646 6 361 6 595
1.    Pohledávky z obchodních vztahů 8 810 7 764 6 620 6 118 6 248
2.    Pohledávky za ovládanými a řízenými osobami
3.    Pohledávky za úč. jednotkami pod podstatným vlivem
4.    Pohl. za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení
5.    Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění
6.    Stát - daňové pohledávky 91 147 13 200 317
7.    Ostatní poskytnuté zálohy 28 13 13 41 28
8.    Dohadné účty aktivní
9.    Jiné pohledávky 11 2 2

C.IV. Finanční majetek 12 888 4 263 5 365 4 016 4 688
1.    Peníze 67 340 54 905 97
2.    Účty v bankách 12 821 3 923 5 311 3 111 4 591
3.    Krátkodobý finanční majetek
4.    Pořizovaný krátkodobý majetek

D. O STATNÍ AKTIVA - přechodné účty aktiv
D.I. Časové rozlišení 14 48 60 148 145

1.    Náklady příštích období 14 48 60 148 145

Analyzovaná společnost
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2015 2014 2013 2012 2011
   PASIVA CELKEM 53 481 42 895 42 602 39 937 38 408

A. VLASTNÍ KAPITÁL 45 426 39 785 37 989 35 839 32 443
A.I. Základní kapitál 200 200 200 200 200

1.    Základní kapitál 200 200 200 200 200
2.    Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-)
3.    Změny vlastního kapitálu

A.II. Kapitálové fondy 8 936 7 448 7 410 6 422 4 292
1.    Emisní ážio
2.    Ostatní kapitálové fondy
3.    Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků 8 936 7 448 7 410 6 422 4 292
4.    Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách

A.III. Rezervní fondy a ostatní fondy ze z isku 50 33 14 -109 -103
1.    Zákonný rezervní fond 20 20 20 20 20
2.    Statutární a ostatní fondy 30 13 -6 -129 -123

A.IV. Hospodářský výsledek  minulých let 30 913 29 440 27 520 27 954 25 551
1.    Nerozdělený zisk minulých let 30 913 29 440 27 520 27 954 25 551
2.    Neuhrazená ztráta minulých let

A.V. Výsledek hospodaření běžného učetního období (+/-) 5 327 2 664 2 845 1 372 2 503
B. CIZÍ ZDRO JE 7 818 2 798 4 552 4 045 5 936
B.I. Rezervy

1.    Rezervy podle zvláštních právních předpisů
2.    Rezerva na důchody a podobné závazky
3.    Rezerva na daň z příjmů
4.    Ostatní rezervy

B.II. Dlouhodobé závazky 412 37 177 354 237
1.    Závazky z obchodních vztahů 412 37 177 354 237
2.    Závazky k ovládanými a řízenými osobami
3.    Závazky k účetním jednotkám pod podstatným vlivem
4.    Závazky ke společ., člen. družstva a k účastníkům sdružení
5.    Přijaté zálohy
6.    Vydané dluhopisy
7.    Směnky k úhradě
8.    Dohadné účty pasivní
9.    Jiné závazky

10.    Odložený daňový závazek
B.III. Krátkodobé závazky 7 406 2 761 4 375 3 691 5 699

1.     Závazky z obchodních vztahů 146 386 207 985 1 048
2.     Závazky k ovládaným a řízeným osobám
3.     Závazky k účetním jednotkám pod podstatným vlivem -103
4.    Závazky ke společ., člen. družstva a k účastníkům sdružení
5.     Závazky k zaměstnancům
6.    Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 78 74 92 195 119
7.    Stát - daňové závazky a dotace 600 172 329 31 546
8.    Přijaté zálohy 5 913 1 918 3 493 2 157 3 660
9.    Vydané dluhopisy

10.    Dohadné účty pasivní 44 0 60 145 93
11.    Jiné závazky 625 211 297 178 233

B.IV. Bankovní úvěry a výpomoci
1.    Bankovní úvěry dlouhodobé
2.    Krátkodobé bankovní úvěry
3.    Krátkodobé finanční výpomoci

C. O STATNÍ PASIVA - přechodné účty pasiv 237 312 61 53 29
C.I. Časové roz lišení 237 312 61 53 29

1.    Výdaje příštích období 237 312 61 53 29

Analyzovaná společnost
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Příloha 2: Výkaz zisků a ztrát v tis. Kč 
2015 2014 2013 2012 2011

I. Tržby za prodej zboží 37 744 39 878 43 274 50 581 55 924
A. Náklady vynaložené na prodané zboží 25 660 32 020 33 716 39 983 43 313

+ O BCHO DNÍ MARŽE 12084 7858 9558 10598 12611
II. Výkony 2 048 2 616 2 188 1 483 1 628

1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 2 027 2 679 2 180 1 474 1 621
2. Změna stavu zásob vlastní výroby 21 -63 8 9 7
3. Aktivace

B. Výkonová spotřeba 3 202 2 960 4 617 4 472 4 300
1. Spotřeba materiálu a energie 377 335 375 409 417
2. Služby 2 825 2 625 4 242 4 063 3 883
+ PŘIDANÁ HO DNO TA 10 930 7 514 7 129 7 609 9 939

C. O sobní náklady 2 791 3 066 3 615 3 902 4 372
1. Mzdové náklady 2 068 2 278 2 699 2 887 3 245
2. Odměny členům orgánů spol. a družstva
3. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 703 761 882 979 1 086
4. Sociální náklady 20 27 34 36 41

D. Daně a poplatky 34 31 38 37 37
E. Odpisy dl. nehmot. a hmotného majetku 810 800 984 1 148 2 041
III. Tržby z  prodeje  dl. majetku a materiálu 67 42 266 64 40

1. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 67 42 266 64 40
2. Tržby z prodeje materiálu

F. Zůstatková cena prod. dl.majetku a materiálu 44 27 118 5 24
1. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 44 27 46 5 19
2. Prodaný materiál 72 5

G. Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní -46 -1 -37 91
oblasti a komplexních nákladů přístích období

IV. Ostatní provozní výnosy 13 60 77 69 28
H. Ostatní provozní náklady 254 366 678 768 612
V. Převod provozních výnosů
I. Převod provoz. nákladů

 * PRO VO ZNÍ VÝSLEDEK HO SPO DAŘENÍ 7 077 3 372 2 040 1 919 2 830
VI. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů
J. Prodané cenné papíry a podíly
VII. Výnosy z dl. finančního majetku

1. Výnosy z podílů v ovládaných a řízených osobách a v účetních
jednotkách pod podtstným vlivem

2. Výnosy z ostatních dl. CP a podílů
3. Výnosy z ostatního dl. finančního majetku

VIII.Výnosy z krátkodobého finančního majetku
K. Náklady z finančního majetku
IX. Výnosy z přecenění  CP a derivátů
L. Náklady z přecenění CP derivátů
M. Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti
X. Výnosové úroky 171 1 174 162 234
N. Nákladové úroky 9 11 23 38 24
XI. Ostatní finanční výnosy 979 1 495 1 873 879 1 215
O. Ostatní finanční náklady 1 637 1 546 503 1 260 1 123
XII. Převod finančních výnosů
P. Převod finančních nákladů
* FINANČNÍ VÝSLEDEK HO SPO DAŘENÍ -496 -61 1 521 -257 302
Q . Daň z příjmů za běžnou činnost 1 254 647 716 290 629

1. splatná 1 254 647 716 290 629
2. odložená

** VÝSLEDEK HO SPO DAŘENÍ ZA BĚŽNO U ČINNO ST 5 327 2 664 2 845 1 372 2 503
XIII.Mimořádné výnosy
R. Mimořádné náklady
S. Daň z příjmů z mimořádné činnosti

1. splatná
2. odložená

* MIMO ŘÁDNÝ VÝSLEDEK HO SPO DAŘENÍ 0 0 0 0 0
T. Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům
*** Výsledek hospodaření za účetní období 5 327 2 664 2 845 1 372 2 503

Výsledek hospodaření před zdaněním 6 581 3 311 3 561 1 662 3 132

Položka
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Příloha 3: Výkaz cashflow v tis. Kč 
 
 
 

2011 2012 2013 2014 2015
FINANČNÍ MAJETEK NA POČÁTKU ROKU 3 694 4 688 4 016 5 365 4 263

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK 2 503 1 372 2 845 2 664 5 327
 odpisy 2 041 1 148 984 800 810
 změna rezerv 0 0 0 0 0
 změna ostatních pasiv -212 24 8 251 -75
změna ostatních aktiv -11 -3 88 12 34
změna zásob -2 173 -644 102 301 703
 změna krátkodobých pohledávek 1 146 234 -285 -1 289 -994
změna krátkodobých závazků -592 -2 008 684 -1 614 4 645
změna krátkodobých úvěrů a fin. výpomocí 0 0 0 0 0

ZC prodaného DM majetku 19 5 46 27 44
Cash flow z provozní činnosti 2 721 128 4 472 1 152 10 494
 změna pohledávek za upsaný VK 0 0 0 0 0
investice netto 4 031 -1 762 -1 220 -373 -1 534
odpisy -2 041 -1 148 -984 -800 -810

ZC prodaného DM majetku -19 -5 -46 -27 -44
Cash flow z investiční činnosti 1 971 -2 915 -2 250 -1 200 -2 388
změna základního kapitálu 0 0 0 0 0
změna kapitálových fondů -2 301 2 130 988 38 1 488
změny VK (dividendy) -1 299 -106 -1 683 -906 -1 174
změna dlouhodobých závazků -174 117 -177 -140 375
změna dlouhodobých bank. úvěrů 0 0 0 0 0

změna dlouhodobých pohledávek 76 -26 -1 -46 -170
Cash flow z finanční činnosti -3 698 2 115 -873 -1 054 519
CASH FLOW CELKEM 994 -672 1 349 -1 102 8 625
FINANČNÍ MAJETEK NA KONCI ROKU 4 688 4 016 5 365 4 263 12 888
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Položka 2015/2014 2014/2013 2013/2012 2012/2011
AKTIVA CELKEM 24,68% 0,69% 6,67% 3,98%

A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL x x x x
B. DLOUHODOBÝ MAJETEK 10,17% 2,54% 9,05% 15,03%
B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek x x -52,38% -36,36%
4.    Ocenitelná práva x x -52,38% -36,36%
B.II. Dlouhodobý  hmotný majetek 10,36% 22,39% -10,48% -13,04%
3.    Samostatné movité věci a soubory mov. věcí 10,42% 22,31% -10,48% -13,04%
B.III. Dlouhodobý finanční majetek 10,15% 0,68% 11,73% 20,27%
1.    Podíly v ovládaných a řízených osobách 17,63% 0,45% 13,33% 40,35%
4.    Půjčky a úvěry ovládaným a řízeným osobám -2,51% 1,07% 9,10% -2,56%
C. OBĚŽNÁ AKTIVA 32,72% -0,24% 5,83% -0,89%
C.I. Zásoby -4,51% -1,90% -0,64% 4,20%
1.    Materiál -3,70% 0,00% 0,00% -76,92%
3.    Výrobky 323,53% -78,48% 14,49% 4,55%
5.    Zboží 7,77% -0,59% -2,76% 11,87%
6.    Poskytnuté zálohy na zásoby -51,25% -4,75% 10,29% -17,27%
C.II. Dlouhodobé pohledávky -2833,33% -88,46% -1,89% -32,91%
1.    Pohledávky z obchodních vztahů 0,00% -88,46% -1,89% -41,11%
2.    Pohledávky za ovládanými a řízenými osobami 100,00% x x x
C.III. Krátkodobé pohledávky 12,53% 19,40% 4,48% -3,55%
1.    Pohledávky z obchodních vztahů 13,47% 17,28% 8,21% -2,08%
6.    Stát - daňové pohledávky -38,10% 1030,77% -93,50% -36,91%
7.    Ostatní poskytnuté zálohy 115,38% 0,00% -68,29% 46,43%
8.    Dohadné účty aktivní x x x x
9.    Jiné pohledávky x 100,00% x 0,00%
C.IV. Finanční majetek 202,32% -20,54% 33,59% -14,33%
1.    Peníze -80,29% 529,63% -94,03% 832,99%
2.    Účty v bankách 226,82% -26,13% 70,72% -32,24%
D. OSTATNÍ AKTIVA - přechodné účty aktiv -70,83% -20,00% -59,46% 2,07%
D.I. Časové rozlišení -70,83% -20,00% -59,46% 2,07%
1.    Náklady příštích období -70,83% -20,00% -59,46% 2,07%

Příloha 4: Horizontální analýza rozvahy  
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Položka 2015/2014 2014/2013 2013/2012 2012/2011
   PASIVA CELKEM 24,68% 0,69% 6,67% 3,98%

A. VLASTNÍ KAPITÁL 14,18% 4,73% 6,00% 10,47%
A.I. Základní kapitál 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
1.    Základní kapitál 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
A.II. Kapitálové fondy 19,98% 0,51% 15,38% 49,63%
3.    Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků 19,98% 0,51% 15,38% 49,63%
A.III. Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku 51,52% 135,71% -112,84% 5,83%
1.    Zákonný rezervní fond 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
2.    Statutární a ostatní fondy 130,77% -316,67% -95,35% 4,88%
A.IV. Hospodářský výsledek  minulých let 5,00% 6,98% -1,55% 9,40%
1.    Nerozdělený zisk minulých let 5,00% 6,98% -1,55% 9,40%
A.V. Výsledek hospodaření běžného učetního období (+/-) 99,96% -6,36% 107,36% -45,19%
B. CIZÍ ZDROJE 179,41% -38,53% 12,53% -31,86%
B.I. Rezervy x x x x
B.II. Dlouhodobé závazky 1013,51% -79,10% -50,00% 49,37%
1.    Závazky z obchodních vztahů 1013,51% -79,10% -50,00% 49,37%
B.III. Krátkodobé závazky 168,24% -36,89% 18,53% -35,23%
1.     Závazky z obchodních vztahů -62,18% 86,47% -78,98% -6,01%
6.    Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 5,41% -19,57% -52,82% 63,87%
7.    Stát - daňové závazky a dotace 248,84% -47,72% 961,29% -94,32%
8.    Přijaté zálohy 208,29% -45,09% 61,94% -41,07%
10.    Dohadné účty pasivní 100,00% x -58,62% 55,91%
11.    Jiné závazky 196,21% -28,96% 66,85% -23,61%
B.IV. Bankovní úvěry a výpomoci x x x x
C. OSTATNÍ PASIVA - přechodné účty pasiv -24,04% 411,48% 15,09% 82,76%
C.I. Časové rozlišení -24,04% 411,48% 15,09% 82,76%
1.    Výdaje příštích období -24,04% 411,48% 15,09% 82,76%
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Příloha 5: Horizontální analýza výkazu zisků a ztrát  

Položka 2015/2014 2014/2013 2013/2012 2012/2011

I. T ržby za prodej zboží -5,35% -7,85% -14,45% -9,55%

A. Náklady vynaložené na prodané zboží -19,86% -5,03% -15,67% -7,69%

+ OBCHODNÍ MARŽE 53,78% -17,79% -9,81% -15,96%

II. Výkony -21,71% 19,56% 47,54% -8,91%

1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb -24,34% 22,89% 47,90% -9,07%

2. Změna stavu zásob vlastní výroby -133,33% -887,50% -11,11% 28,57%

B. Výkonová spotřeba 8,18% -35,89% 3,24% 4,00%

1. Spotřeba materiálu a energie 12,54% -10,67% -8,31% -1,92%

2. Služby 7,62% -38,12% 4,41% 4,64%

+ PŘIDANÁ HODNOTA 45,46% 5,40% -6,31% -23,44%

C. Osobní náklady -8,97% -15,19% -7,36% -10,75%

1. Mzdové náklady -9,22% -15,60% -6,51% -11,03%

3. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění -7,62% -13,72% -9,91% -9,85%

4. Sociální náklady -25,93% -20,59% -5,56% -12,20%

D. Daně a poplatky 9,68% -18,42% 2,70% x

E. Odpisy dl. nehmot. a hmotného majetku 1,25% -18,70% -14,29% -43,75%

III. T ržby z prodeje dl. majetku a materiálu 59,52% -84,21% 315,63% 60,00%

1. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 59,52% -84,21% 315,63% 60,00%

F. Zůstatková cena prod. dl.majetku a materiálu 62,96% -77,12% 2260,00% -79,17%

1. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 62,96% -41,30% 820,00% -73,68%

2. Prodaný materiál x -100,00% x -100,00%

G. Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní -100,00% 4500,00% -97,30% -140,66%

oblasti a komplexních nákladů přístích období

IV. Ostatní provozní výnosy -78,33% -22,08% 11,59% 146,43%

H. Ostatní provozní náklady -30,60% -46,02% -11,72% 25,49%

 * PRO VO ZNÍ VÝSLEDEK HO SPO DAŘENÍ 109,88% 65,29% 6,31% -32,19%

X. Výnosové úroky 17000,00% -99,43% 7,41% -30,77%

N. Nákladové úroky -18,18% -52,17% -39,47% 58,33%

XI. Ostatní finanční výnosy -34,52% -20,18% 113,08% -27,65%

O. Ostatní finanční náklady 5,89% 207,36% -60,08% 12,20%

* FINANČNÍ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 713,11% -104,01% -691,83% -185,10%

Q. Daň z příjmů za běžnou činnost 93,82% -9,64% 146,90% -53,90%

1. splatná 93,82% -9,64% 146,90% -53,90%

** VÝSLEDEK HO SPO DAŘENÍ ZA BĚŽNO U ČINNO ST 99,96% -6,36% 107,36% -45,19%

T. Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům

*** Výsledek hospodaření za účetní období 99,96% -6,36% 107,36% -45,19%

Výsledek hospodaření před zdaněním 98,76% -7,02% 114,26% -46,93%  
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Příloha 6: Vertikální analýza rozvahy 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Položka 2015 2014 2013 2012 2011
AKTIVA CELKEM 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
B. DLOUHODOBÝ MAJETEK 31,06% 35,15% 34,52% 33,77% 30,52%
B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 0,00% 0,00% 0,05% 0,11% 0,17%
4.    Ocenitelná práva 0,00% 0,00% 0,05% 0,11% 0,17%
B.II. Dlouhodobý  hmotný majetek 3,41% 3,85% 3,17% 3,77% 4,51%
3.    Samostatné movité věci a soubory mov. věcí 3,41% 3,85% 3,17% 3,77% 4,51%
B.III. Dlouhodobý finanční majetek 27,66% 31,30% 31,31% 29,89% 25,84%
1.    Podíly v ovládaných a řízených osobách 18,56% 19,67% 19,72% 18,56% 13,75%
4.    Půjčky a úvěry ovládaným a řízeným osobám 9,10% 11,63% 11,59% 11,33% 12,09%
C. OBĚŽNÁ AKTIVA 68,91% 64,73% 65,34% 65,86% 69,10%
C.I. Zásoby 27,81% 36,31% 37,27% 40,01% 39,93%
1.    Materiál 0,05% 0,06% 0,06% 0,07% 0,30%
3.    Výrobky 0,13% 0,04% 0,19% 0,17% 0,17%
5.    Zboží 24,59% 28,45% 28,82% 31,61% 29,38%
6.    Poskytnuté zálohy na zásoby 3,03% 7,76% 8,20% 7,93% 9,97%
C.II. Dlouhodobé pohledávky 0,31% -0,01% -0,12% -0,13% -0,21%
1.    Pohledávky z obchodních vztahů -0,01% -0,01% -0,12% -0,13% -0,23%
2.    Pohledávky za ovládanými a řízenými osobami 0,32% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
C.III. Krátkodobé pohledávky 16,70% 18,50% 15,60% 15,93% 17,17%
1.    Pohledávky z obchodních vztahů 16,47% 18,10% 15,54% 15,32% 16,27%
6.    Stát - daňové pohledávky 0,17% 0,34% 0,03% 0,50% 0,83%
7.    Ostatní poskytnuté zálohy 0,05% 0,03% 0,03% 0,10% 0,07%
9.    Jiné pohledávky 0,00% 0,03% 0,00% 0,01% 0,01%
C.IV. Finanční majetek 24,10% 9,94% 12,59% 10,06% 12,21%
1.    Peníze 0,13% 0,79% 0,13% 2,27% 0,25%
2.    Účty v bankách 23,97% 9,15% 12,47% 7,79% 11,95%
D. OSTATNÍ AKTIVA - přechodné účty aktiv 0,03% 0,11% 0,14% 0,37% 0,38%
D.I. Časové rozlišení 0,03% 0,11% 0,14% 0,37% 0,38%
1.    Náklady příštích období 0,03% 0,11% 0,14% 0,37% 0,38%
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Příloha 7: Vertikální analýza výkazu zisků a ztrát 
2011 2012 2013 2014 2015

I. Tržby za prodej zboží 94,68% 95,01% 90,43% 90,44% 92,01%
II. Výkony 2,76% 2,79% 4,57% 5,93% 4,99%
II.1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 2,74% 2,77% 4,56% 6,08% 4,94%
2. Změna stavu zásob vlastní činnosti 0,01% 0,02% 0,02% -0,14% 0,05%

3. Aktivace 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu 0,07% 0,12% 0,56% 0,10% 0,16%
IV Ostatní provozní výnosy 0,05% 0,13% 0,16% 0,14% 0,03%
V. Převod provozních výnosů 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
VI. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
VII Výnosy z dlouhodbého finančního majeku 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
VIII. Výnosy z krátkodobého finančního majetku 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
IX. Výnosy z přecenění cenných papirů a derivátů 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
X. Výnosové úroky 0,40% 0,30% 0,36% 0,00% 0,42%

XI. Ostatní finanční výnosy 2,06% 1,65% 3,91% 3,39% 2,39%
XII. Převod finančních výnosů 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
XIII. Mimořadné výnosy 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Výnosy 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

2011 2012 2013 2014 2015
A. Náklady na prodané zboží 76,57% 77,09% 74,91% 77,29% 71,89%
B. Výkonová spotřeba 7,60% 8,62% 10,26% 7,14% 8,97%
B1. Spotřeba materiálu a energie 0,74% 0,79% 0,83% 0,81% 1,06%
2. Služby 6,86% 7,83% 9,43% 6,34% 7,91%

C. Osobní náklady 7,73% 7,52% 8,03% 7,40% 7,82%
D. Daně a poplatky 0,07% 0,07% 0,08% 0,07% 0,10%
E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 3,61% 2,21% 2,19% 1,93% 2,27%
F. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu 0,04% 0,01% 0,26% 0,07% 0,12%
G. Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období 0,16% -0,07% 0,00% -0,11% 0,00%
H. Ostatní provozní náklady 1,08% 1,48% 1,51% 0,88% 0,71%
K. Náklady z finančního majetku 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
M. Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
N. Nákladové úroky 0,04% 0,07% 0,05% 0,03% 0,03%

O. Ostatnífinanční náklady 1,99% 2,43% 1,12% 3,73% 4,59%
Q. Daň z příjmu za běžnou činnost 1,11% 0,56% 1,59% 1,56% 3,51%
R. Mimořadné náklady 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Náklady 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%  
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Příloha 8: Finanční ukazatele 
Ukazatele rentability (výnosnosti) 2015 2014 2013 2012 2011
1 ROA - Rentabilita celk. aktiv   (EBIT / AKT) 13,23% 7,86% 4,79% 4,81% 7,37%

   Rentabilita tržeb   (EBIT/T) 17,79% 7,92% 4,49% 3,69% 4,92%
   Obrat celk. aktiv   (T/AKT) 0,74 0,99 1,07 1,30 1,50

2 ROCE - Rentabilita kapitálu   (EBIT / (VK+Dl.K)) 15,44% 8,47% 5,35% 5,30% 8,66%
3 ROE - Rentabilita vl.kapitálu  (ČZ / VK) 11,73% 6,70% 7,49% 3,83% 7,72%

   Rentabilita tržeb   (ČZ/T) 13,39% 6,26% 6,26% 2,64% 4,35%
   Obrat celk. aktiv   (T/AKT) 0,74 0,99 1,07 1,30 1,50
   Finanční páka  (AKT/VK) 1,18 1,08 1,12 1,11 1,18

5 Rentabilita tržeb   (ČZ / T) 13,39% 6,26% 6,26% 2,64% 4,35%
Ukazatele aktivity (doby obratu) 2015 2014 2013 2012 2011
1 Obrat aktiv   (T / AKT) 0,74 0,99 1,07 1,30 1,50
2 Obrat zásob   (T / zásoby) 2,67 2,73 2,86 3,26 3,75
3 Obrat stálých aktiv (T/Stálá aktiva) 2,39 2,82 3,09 3,86 4,91
4 Doba obratu zásob   (ZÁS. / (T/360)) 134,63 131,76 125,75 110,51 95,94
5 Doba inkasa pohledávek   (POHL / (T/360)) 79,75 65,68 52,43 42,31 39,09
6 Doba splatnosti krátk. závazků   (KZ / (T/360)) 67,04 23,36 34,65 25,53 35,65
Ukazatele dlouhodobé finanční rovnováhy 2015 2014 2013 2012 2011
1 Equity Ratio   (VK / AKT) 84,94% 92,75% 89,17% 89,74% 84,47%
2 Debt Ratio I.    (CZ / AKT) 14,62% 6,52% 10,68% 10,13% 15,46%
3 Debt Ratio II.   ((CZ+OP) / AKT) 15,06% 7,25% 10,83% 10,26% 15,53%
4 Debt Equity Ratio   (CZ / VK) 17,21% 7,03% 11,98% 11,29% 18,30%
5 Úrokové krytí I.    (EBIT / úroky) 786,33 306,55 88,70 50,50 117,92
6 Úrokové krytí II.   ((EBIT+odpisy) / úroky) 876 379 131 81 203
7 Cash Flow / ((Cizí zdroje-Rezervy)/360) 282,59 445,69 302,82 224,28 275,58
Ukazatele platební schopnosti (likvidity) 2015 2014 2013 2012 2011
1 Pracovní kapitál, Working Capital   (OAKT - KD) 29 284 25 013 23 513 22 665 20 919
2 Ukazatel kapitalizace   (DM / Dl.K) 0,36 0,38 0,39 0,37 0,36
3 Běžná likvidita   (OAKT / KD) 4,98 10,06 6,36 7,13 4,66
4 Rychlá likvidita   ((KrP+FM) / KD) 3,58 5,22 3,24 3,23 2,32
5 Peněžní likvidita   (FM / KD) 1,74 1,54 1,23 1,09 0,82
Ukazatele výrobní analýzy 2015 2014 2013 2012 2011
1 Mzdová produktivita 19,23 18,68 16,84 18,03 17,73
2 Produktivita dlouhodobého majetku 21,83 25,78 33,69 34,54 33,21
3 Nákladovost výnosů 0,8 0,89 0,92 0,93 0,9
4 Materiálová náročnost výnosů 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
5 Vázanost zásob na výnosy 0,37 0,37 0,35 0,31 0,27
Analýza Cash flow 2015 2014 2013 2012 2011
1 Cash Flow celkového kapitálu = ROA z CF 0,2 0,03 0,1 0 0,07
2 Cash Flow rentabillita VK = Využití VK 0,23 0,03 0,12 0 0,08
3 Cash Flow solventrnost = Stupeň oddlužení 1,34 0,41 0,98 0,03 0,46
4 Cash Flow výkonnost = Obratová rentabilita 0,26 0,03 0,1 0 0,05
5 Cash Flow llikvidita 1 1,42 0,42 1,02 0,03 0,48
6 Cash Flow likvidita 2 1,42 0,42 1,02 0,03 0,48  
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Příloha 9: Kralickův Quicktest 
 2015 body 2014 body 2013 body 2012 body 2011 body

A VK/AKT 0,85 4 0,93 4 0,89 4 0,90 4 0,84 4
B (Dluhy-PP)/Provozní cashflow -0,48 4 -1,27 4 -0,18 4 0,23 4 0,46 4
C EBIT/AKT 0,13 3 0,08 1 0,05 1 0,05 1 0,07 1
D Provozní cashflow/Tržby 0,26 4 0,03 1 0,10 3 0,00 1 0,05 1

2015 2014 2013 2012 2011
Finanční stabilita 4 4 4 4 4
Výnosová situace 3,5 1 2 1 1
Hodnocení celkové situace 3,75 2,5 3 2,5 2,5

HODNOCENÍ 2015 2014 2013 2012 2011
Finanční stabilita 4 4 4 4 4
Výnosová situace 3,5 1 2 1 1
Hodnocení celkové situace 3,75 2,5 3 2,5 2,5


